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വിശേഷാല് പ്രതി. 

വി; സഭയ്യയവേണ്ടിയള്ള പ്രാത്ഥന. 

സവശക്ത്നം പരിശുദ്ധനും കരുണയുച്ക, വനും ആയ 

ദൈവമെ നിന്െറ വി. സഭയെ നി ദശക്കേണമെ. അതില് 

നിന്നു സകല തക്കങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും ശണ്ഠകളെയും നി 

നിക്കിക്കകയേണമെ. നിന്െറ പരിശുദ്ധ റുഹായെ അയവു 

പ്രധാനന്മാരെയും അപ്രധാനന്മാരെയും, യജമാനന്മാരെയും ദാ 

സന്മാരെയും, ഇടയന്മാരെയും ആടുകളെയും, സമാധാനദപ്പെടു 

ത്തണമെ. നരപ്പം സമാധാനവും ഐശ്വയയവും അതില് നി 

വിതയ്യണമെ. പിതാക്കന്മാരുടെ മു൯പാകെ മക്കളെ കിദ്വ 

ഴുക്കമുള്ള വരാക്കണമെ. പിതാക്കന്മാരെ അവരുടെ മക്കളെപ്പ 

ററി കരുണയുള്ള വരാക്കണമെ. സകല അശുദ്ധന്മാരെയും ശ്ര 

ദ്ധീകരിക്ണെമെ. കോപിച്പിരിക്കുന്നവരെ യോജിപ്പിക്കണമെ. 

സകല വഴക്കുകാരെയും രമൃമാക്കണമെ. സഭയുടെ സമാധാന 

ത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെ. ആയതു അതിന്െറ മക്കഠം നി 

സില് സന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിക്കുകയും എന്നാളും നിന്നെയും നി 

ന്െറ ഏകജാതനെയും നിന്െറ പരിശുദ്ധ റുഫായെയും മഹ 

ത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ വാനായിട്ടു തന്നെ ആമ്മിന്. 



ട് 7. ബഥനിമാസിക 

ക്ബ്ംചെയ്തു മലങ്കരയുടെ 

മാർ ഗീവവഗീസ് ദീവന്നാസ്യോസ് 
മെത്രാപ്പോലീത്താ 

തിരുമനസകൊണ്ട്. 
സു) ഒ 

മലങ്കര സഭാ ഭാസ്വരന്? എന്ന അപരനാമത്താല് സു 

പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന മാ൪ ഗീവവഗീസു" ദീവന്നാസ്യോസു” മെത്രാ 

പ്പോലിത്താ തിരുമനസ്സിലെ ദേഫവിയോഗത്തെപ്പററി രേഖ 
ഒപ്പുടുത്തേണ്ടി വന്നതില് ഞങ്ങാംക്കുള്ള ദുസ്തഫദുഃഖം അവണ്ണ 

നിയമത്രെ. മല്പപ്പട്ളിലെ ഏററം പുരാതിന കുടുംബങ്ങളില് 

ഒന്നായ വട്ടശേരില് കുടുംബത്തില് എഴുപത്താ൨ കൊല്ലങ്ങറംക്ട 

മുമ്പു് ഭൂജാതം ചെയ്യുകയും കാലാന്തരത്തില് മലങ്കര സുറിയാനി 

സഭയുടെ എന്നു മാത്രമല്ല നസ്പ്റാണിസമുദായം മുഴുവന്െറയും 

അഭിമാനസ്തംഭമായിത്തിരുകയും ചെയ്തു പുണ്യാത്മാവായ ഈ 
വന്ദ്യ തിരുമേനിയില് പ്രകാശിച്ചിരുന്ന ഗുണഗണങ്ങളെ പ്രകി 
ത്തിക്കുസ്സതിനു ഞങ്ങറം ഒരുമ്വെടുന്നില്ല. എങ്കിലും തിരുമേ 

നിയെപ്പ്യോലെ അഗാധമായബുദ്ധിശക്തി, നിഷ്കളങ്കമായ ദൈ 
വഭക്ത।, വേദശാസ്രുപാണ്ഡിതൃം, കൃതൃബോധം, സ്വാത്ഥപ 
രിതയാഗം, അനഫഹാങ്കാരം, വിക്ഷണശക്തി, വിപദിധൈയം; 
ജീിവിതനൈമ്മല്യം, സതൃവിശവാസാചാരപ്രുതിപത്ത്ി। എന്നി 
വ ഒരാളില് ഏകോപിച്ചു പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന മേല്ലട്ടക്കാരൊ, പ: 
ട്ടക്കാരൊ, മലങ്കരസഭയുടെ ഇത:പയ്യന്തമുള്ള ചരിത്രത്തില് ഉ. 

ണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു ഒററ വാചകത്തില് എങ്കിലും പ്രസ്ലാവിക്കാ 
തെ നിവൃത്തിയില്ല. തിരുമനസ്സിലെ നിയ്യാണം മലങ്കര സഭ 
യ്യു പൊതുവെയും ബഥമന്യാശ്രമത്തിനു പ്രതേകിച്ചും അപരി 

ഹായ്്യമായ ഒരു നഷ്ടമാണ്. ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചുതുമുതല് ഇതു 
വരെ അതിന്െറ വിസിററര് മെത്രാപ്പോലിത്താആയിരുന്നതിരു 

മനസ്സിലെ അനുമതിയും ആശിീവ്വാദവും പിതൃനിവിശേഷമായ 
സ്റ്റേഹവാത്സല്യങ്ങളുംആനുക്രലങ്ങളുംസഫായസഹഫകരണങ്ങളും 



റ ര് 

കാലംചെയ്തു മാര് ദീവന്നാസ്യോസു മെത്രാപ്പ്യോല ത്താ ൩. 

കൊണ്ടല്ലായിരുന്നുവെദ്ംില് ഈ ആശ്രമം മലങ്കര സുറിയാനി 

സദഭയില്തആവിഭവിക്കുകയൊ നില്നിശ്യദകയൊ ചെയ്യുന്നതി 

നു ഇടവരുകയില്ലായിരുന്നു. തിരുമനസ്സിലെ വാത്സല്യ ശിഷ 

നായിരുന്ന മാർ ഈവാനിയോസു മെത്രാപ്പോലിത്താ അവര്ക 

ളുടെ മതപരിവത്തനം മുലം മരണതുല്യമായ വേദന അനുഭവി 

പ്ുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങറംക്കു പുണൃശ്ലോകനായ ഈ തിരുമേനി 

യില്നിന്നും യഥാവസരം സദ്ധിപ്പ ആശ്വാസവചനങ്ങളും 

പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഞങ്ങളെ ധൈയ്യപ്പെട്ടുത്തുക്തന്നെ ചെയ്തു. 

ഇവകഠംക്കെല്ലാം തിരുമേന 'യോടു എന്നാളും ഞങ്ങറം കടംപെ 

ട്ുവരത്രെ. 

തിരുമനസ്സിലെ അഗ ധമയ ദൈവഭക്ത യെ പ്രദ്യോതി 

പ്പിക്കുന്ന ഏതാനും ചില സ ഗതികഠം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തു 
ന്നതു അനുചിതമായി രിക്കുകയ ല്പല്ലൊ. തിരുമനസ്സിലേക്കു 

ആയുസ്സില് ഏറം വെവവ്പുളള ഏതെങ്ക ലും ഒററ സംഗതിയു 
ണ്ടായിരുന്നെങ്കില് അതു ഭക്തിവേഷം നടിക്കുന്നതായി രുന്നു. 

തന്െറ ശിഷ്യന്മാരില് ഒരാളില് കണ്ട ഭക്തിയുടെ ഭാവന തനി 
ക്ഷ അശേഷവും രുചിക്കാഴികയാല് അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറെറാ 
രു പട്ടക്കാരനോടു ഇപ്രകാരം കല്ലിക്കുകയുണ്ടായി. “എടൊ 

കത്തനാരച്ചാ, യഥാത്ഥത്തില് ഭക്തിയുള്ള വന് അവന്െറ ഭ 

ക്തി € ] വെളിപ്പെ ടുത്തുമൊ? നേരെമറിച്ചു അതു മറവള്ളവര് കാ 

ലെ രഫസ്പ്രാത്ഥനകളം ധ്യറനങ്ങളം ക മറവള്ള വര് 
കാണത്തക്കവണ്ണം അവിടുന്നു നടത്തിയിരുനില്ലെന്നു സൂക്ഷ്മ 
മായി ന്തങ്ങറംക്കറിയാം. “:മ"ശിഹാനുകരണം"? എന്ന പുസ്തകം 
നീതുവും തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുക പതിവായി 

ത്തി ളന 

രുന്നു. . മുറിയുടെ കതകുകഠംഅടച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ അവിടുന്നു ഇതു 

ചെയ്തിരുന്നില്ല. തന്െറ ചിലപ്പ്യോഴത്തെ മുഖഭാവവും ചെരുമാ 
ററവും കണ്ടാല് തനിക്ക ഭക്തിയില്ലെന്നു ൪ ആളുകഠം പറയുന്നതു 
അവിടുത്തേക്കു ഒരുമാതിരിസന്തോഷമായി രുന്ന എന്നുടെ ടട തോ 
ന്നിപ്പ്യോവും. എത്രവലിയ ജോലിത്തിരക്കൊ ഖെഭാപ്പടൊളള്ള 
അവസരമദയിരുന്നാലം വി: വേദപുസ്തകത്തില്നിന്നു നിത്യവും 



] 

ത ബഖഥനിമാസിക 

നാലു അദ്മാ യാ വിതം വായി ലയകേരംക്കുക അവിടുത്തെ പതി 

ലായിരുന്നു. മറവജ്ട.വരുടെ ദൂഷ്ടിക്ക വിഷയിഭവാിക്കാതെയും 
മററള്ള വരെ ഗ്രഹി വ ചില പ്രത്യേക വ്രതങ്ങളും 

ചിലപ്പ്യോഴെല്ലാം അവിടുന്നു പരിപാലിച്ചപോന്നു. തിരുമന 

 ്ലൂമകൊണ്ടു. ഒരു പരിശുദ്ധനാണ് എന്നു, മഹാനായ സി. 

എഫ്. ആ൯ഡ്റൂസു വിശവസിച്ചുപ്പോന്നതായി ; ഞങ്ങറം അ 

റ റിഞ്ഞിട്ട്ള .  അദ്ദേഹം' തിരുമേന യെ സന്ദശിച്ചു രണ്ടു സദ്ദ 

ശ്ങ്ങളി.് മുട്ടുകുത്തി “നമ്മുടെ കത്താവു ഉപയോശിച്ച ഭാഷയി 

ല് അവിടുന്നു എന്നെ അനുഗ്രഫിക്കണം"ഏന്നപേക്ഷില്ലുകൊ 

ണ്ടു തിരുമനസ്സു ലെ അന൯ഗ്രഹം 6 പിച്ചതായും അറിയാം. 

നമ്മുടെ തിരുമേനി . മാര് ഗീവവഗ്സ് സഹ്ദായെയും മറവം 
കാനാടി കടെ ക ങ്ങളു ശിം റിം കളി 

ഛോോലെ ധീരനും യോദ്ധാവും ആയ ൭.൭ പരിശുദ്ധനാണ്? 

എന്നു ദീര്ഘകാലം തിരുമേനിയുമായി ഇടപെട്ട ടുള്ള ഡിസ്റ്രി 

ക്ല ജഡു ജി മിസ്റ്റര് ഏ. പിലിപ്പോസു ഏതാനും വര്ഷങ്ങംക്കു 

മുമ്പു് ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞ സംഗതിയും ഈ അവസരത്തില് 

പ്രസ്ലാവയോഗ്യമത്രെ  അനാധമായ ഭക്തിയുള്ളവക്ട. മാത്രം 

അനുഭവപ്പെടുന്ന : ചില ആത്മീയ സംഗതികഠം തിരുമനസ്സു! ലെ 

പ്രസംഗവും സംഭാഷണവും മുലം ഗ്രഫിപ്പാനും ഞെങ്ങറംക്ക ഇ 

ടയായിട്ടുണ്ടു. ജഡസംബന്ധമായ പ്രതിഖന്ധങ്ങളില് നിന്നു" 

ഒഴിഞ്ഞരിക്കയറല് ഈ പരിശുദ്ധന്െറ ത്ൃത്മാവു സഭയുടെ 

യും ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന്െറയും ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവാ 

ധികം പ്രവത്തിക്കുന്ന എന്നു സമാശ്വസിക്കട്ടെ. തിരുമസ്സി 

ലെ ന്ദിതൃശാന്തിക്കാ ഞങ്ങഠം പ്രാത്ലിച്ചുകൊള്ളു.നനു. 

ഭക്തശിരോമണിയും മഫാശയനുമായി രുന്ന തിരുമേനി 

യാതൊരു. സംഗതിക്കായി അവിടുത്തെ ആയുസ്സിനെ ബലിആ 

ര്പ്പിച്ചുവൊ.---അതെ മലങ്കരസഭയുടെ ക അഭി 

, മാനു സംരക്ഷണത്തിനും സ്വതേന്ത്രുപരിപലനത്തിനും വേ 
. ണ്ട കായ്കുപ്രാം്ളിക്കായി തന്നെ തെക്കം വടക്കും തള്ള 

, സദാംഗങ്ങളായ നമ്മഠം . ഏവരും കക്ഷിമത്സരവും സ്വകായ്യ 

വൈരങ്ങളും നിക്കി ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രയത്തിക്കാം . ഇതിലേ 

കുള. ഒന്നാമത്തെ പഭ്ധതി !മലങ്കര.. സഭയില് സമാധാനം പൂന 



മഫപ്പരമാ ൫ 

സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു എരിവോടുര്രടെ., ഇവുഥിക്കയും തീവ്രമായി 
യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണു” തിരുമേനിയോടു 
നാമേവക്മുകള അകൈതവമായ സ്ററേഫബ്ബഹുമാനാദരങ്ങളെ 
നിലവിത്തുന്നതിനുള്ള വഴിയും ഇതുതന്നെ. സഭയിലെ യുവതീ 

യുവാക്കുന്മാര്൪ ഉണന്ന ഒരു പ്രത്യക പ്രതിജ്ഞയോടുക്രടെ ഇതി 
നായി തങ്ങളെ പ്രത ഷ്ടിക്കണമെന്നു സാദരം ഞങ്ങ അഭൃത്ഥി 
കചൂമശൊള്ള്ലന്൯. 

1 

കററ ൮൮൪൭. 

(സരസഗായക കവി കെ. എം, തരക൯ ഏം: ആര്. എസു”. ഏല്.) 

കേക 

ഹാ: മലങ്കരെ! ദേവ !! നിന്പ്രാണമരുത്തല്ലൊ 
നിമ്മലാകാശത്തിലേക്കയന്റതിപ്പേളേമ്മെ! 

നിലവിണ്ടലത്തിലെത്താരരത്താഭിരാമ. 
മാലയില്,കൊരുത്തൊരുരത്തത്തെക്രടിദൈവം, 

സതൃത്തിന്സനാതനസ്താരകോന്നതസ്തംഭം 

ഭക്തിയാംതുമരന്ദമാരിവര്ഷിച്ചമേഘം 

ത്യാഗരശ്മികഠംസദാവിശയപൊല്പ്രദിപം 
യാഗ്രഭൂമിയില്ക്കണ്ടപുണ്യപാവകനാളം 
വിജ്ഞാനമണിഭണ്ഡാഗാരമൂഴിയിലാരു - 
മഞ്ജലിക്രപ്പംവേദസാരസാമോദവാതം 

ലോകര്ത൯ശക്തിയേയും,ബുദ്ധിചാതുരൃത്തേയും 

ഫാ!കഷ്ടമപഹരിച്ചയയ്യൊ!പെൊയ്പോയല്ലൊ! 
ക 

കദനം !മഫാഘോരകദന,മപൃവ്വമാം 

കഠിനക്കയ്യുല്ലയൊചെയ്യതിന്നഖിലേശന്? 
ദൈവമെ,കൃപാവാരിരാശിയാണമ്ങെന്നല്ലൊ 

ചൊല്വതുനസ്സാരന്മാരുള്ള റിയാത്തമ൪തൃ൪ 

എങ്ങുനി൯ദയ,നിയിന്നാഞ്ഞുവിശിയനിണ്ട_ 
ഖഡ്ഗംനിന്പൃത്രിതന്െറചങ്കില്താഴ്ന്നിറങ്ങിപ്പോയ് 

താന്തയാംസുറിയാനിസല്സഭാജനനിക്കി 



ബഥനിമാസിക 
പി 

നുണ്ടായവിപദി൪ല്ലമംഗത്താല്പര ിഫാം 
തന്പ്രേമചൈതന്ൃത്തെപ്പോററി യകാന്തന് ,ഞങ്ങറം- 
ക്കെപ്പ്യൊഴും ഭവ്യാഹാരംതന്നതാതനിന്നെങ്ങോ? 
എന്നുതിരുമിനുഷ്ട?മെന്നുഞങ്ങറംത൯ശിര ഴ് 
സ്സുന്നമിച്ചിടും?കണ്കളെന്നുതോന്നുകണ്ടിട്ടം? 
ഞങ്ങറംതന്നുയിര്പൊയ്പോയെങ്കിലുംജീവിക്കുന്നു 

ഞങ്ങളിതാവിണ്ടുംപാപത്തി൯പാരമ്യത്താല്, 

11. 
കണ്്ണ്റേ!നിനയ്മ്, ാതെന്പേന്രയെക്കള്ന്നിരിനാല് 
കയ്യേ!നിജഡി! ഭതമാകാമരതളരാടതം 
ഹൃദ്ര്മതില്മുക്കിഞാന്കുറിക്കുമീക്കാവ്യ 
മെ൯ദുഃഖംതെല്ലെയിലുംപോക്കുവാ൯ശ്രമിക്കട്ടെ. 

ഘോരപാപലയാഴിമജ്ജിതവസുന്ധരോ. 
ദ്ധാരണം൭ ലയ്ക്കുലോകരക്ഷ ക൯ക്രിസ്തൂദേവന് 
പാരതന്ത്രപ്പിശാചിന്വക്ത്ര ത്തില്പെട്ടസഭാ- 
നാരിയേമോ ചിപ്പിലചീക്രിസ്തവിന്സ്ഥാനപതി 
ചെങ്കടരുത്തിരക്കരം,സ്വ മ ചസരധത്തിന്െറ 
ചുററിലുംകെട്ട൭ പ്പട്ടതുവെള്ളിക്കോട്ടയായും 
വിസ് തൃതമാമറേബ്യന്സികതാടവീതലം 
സ്വാതന്ത്ര സായധത്തിനെറപ മലര്മുററമായും 
തല്പ്രദേശത്തില്ചുററിപിീശിയചുടവാത_ 
മുഠംപ്രമോദോല്ലാദകസ്വാതന്ത്രയഗീതമായും 
ഘാതക“രറബികഠം?”വിട്ടപീരങ്കിയുണ്ട 
സ്വാതന്ത്യസൌധത്തിനെറതാഴികക്കുടമായും 
കാരുശതാബ്ദത്തെഘോരസമരമാ,മേടതന് 
കട്ടിക്രടിയോരൂക്കന്മാര്ബിറംഭിത്തികയായും 
യാതൊരുദിവ നല്പ,കാണപ്പെട്ടൊരുദൈവം 
ചേതസ്ത്രാംനേത്രംകൊണ്ടുകണ്ടുജീവിതംപോക്കി 
അമ്മഹാ൯ജഗദൈകഭക്തനാഴിഗംഭീര_ 
നിമ്മഹിതലവാസമാഫന്ത!കൈവിട്ടിതോ? 



മഹച്ചരമം ൭ 

111. ൩ ഒവ് 

| സുയ്യനുച്ചസ്ഥനായ് പാരസ് തൃസഭയിലെ 

സുയ്യനുമുപ്പസ്ഥനായുരുകിധരാതലം. 

വെള്ളിയാഴ്ചയയില് ലാകനായകന്ദിവംചൃകി 

വെള്ളിയാഴ്ച ഴ യില്സഭാഭാസ്വരനണഞ്ഞുപോയ” 

ദേവസാമരാജുത്തിെറസാവഭരേമനാംക്രിസ്ൂ. 

ദേവസെസ്സഹായി പ്പാ൯മന്ത്ര' തിന്്രനില്ലായ്കുയാല് 

അദ്ദേഹമാസ്ഥാന്തേക്ക ന്ന !താനിയമിച്ച 

സിദ്ധനാംദീവന്നാസ്വോസാ” ഖ്യനാംവിഖ്യാതനെ 

വാനവസൈമ്മവയഫംവന്ന കമ്വടിസേവി 

ചൂനമേലാത്തൊരമ്തുത്ത, തനെക്കൊണ്ടുപോയ। 

തല്പ്പള്ളിയാത്രയ്യേതു വ ഘ നമുണ്ടാക്കിടൊല്ലാ; 

മല്ദ്രാതാക്കളെ!ന്ങറം,കണ്ണൂനിര്പ്പുഴകളാല് 

നിത്യാഭിവന്ദയ'താത!ന ന്ത രുവടവാഴ്ക 

സത്ൃയലോകത്തില്സ്ഥലംഞങ്ങറംക്കായൊരുക്കുവാ൯ 

നിന്തിരുദിവ്യപാദമുദ്രകഠംചുംബിച്ചെന്നും 

പിത്തുടന്നിടാംഞങ്ങളക്ങയേബ് ഭക്തിപൃവം. 

മലങ്കരയുടെ നി. വ. ദി. ശ്രീ. 

ഗീവവഗീസ് മാര് ദീവന്നാസ്യോസ് 
മെത്രാപ്പോലീത്താ 

റ . 
തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു. രാം 

(൨. 14. 1൦2 1 2.. 1൮10൨) 

അരരസ്സറടിക സങ്കാശത്മോവും, ആദ്ധ്യാത്മിക വി ദ്യാവിചക്ഷണനും, അതു 

ല്യകമ്മധിരനും, അജയ്യയോധാവും അത്ഭൂുതവാഗ്ഭടനും, തുൂലികാപ്രബലനും, 

കുശാഗ്രബുദ്ധിയും, സുറിയ നിഭാഷാപാരാ വാരപാരംഗതനും, കാനോന് വിദ 

ഗ്ദ്ധനും, ഭരണകായ്യധുരന്ധരനും, നിയ മവിശാരദനും, ഗംഭിരാശയനും ആയി പ, 

രുന്ന നി, വ, ദി. ശ്രി. മലങ്കരയുടെ ഗിവവഗീസ് മര് ദീവന്നാസ്യോസ് ഒമ 
ത്രപ്പോേലിത്താ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു 29 കൊല്പത്തെ സഭാഭരണശേഷം ഈ 



വ്യ ബഥനിമാസിക പു ലം 
ശമ .. ഴ് 
ഭമാസം 12-൦൩. റെ പകല് പന്ത്രണ്ടേകാല് മണിക്കു കാലചക്ര। തം റ് ധിദ്രമത്തിലമര്ന്ന മലങ്കര ചൂവയാനി സഭയേയും ഏതല്ഗുണ കാംക്ഷികളെയുട 
ഇം 

ഈ അത്യാഹിതംകൊണ്ടു ന 
പ്പ ലോകത്തിനു ഒരു മഹാന് നഷ്ടപ്പെടുക ആണു ഉണ്ടായത്, ൂ 

_ ജപ്പോശ യശ്ശൂശരിരനായിരിക്കുന്ന ഈ മഹാരഥന് 1696 ഒക്ലേബേര് 81 -൦൦൯ൂ- പുരാതിനമായ വട്ടശ്ശേരില് കുടുംബത്തില് ബംഭൂതനായി. മാതൃവിദ്യഠ 
ലൃസനവും ഏതാനുംകൊല്പത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വി മൃംഭൃസവുംകഴിഞ്ഞു 1/0 ഒശ്രോ 
ബര് 12:-0൦നൂ- അക്കലേത്തു മലങ്കര ഏഴുന്നെമ്ളിത്തമസിച്ചിരുന്ന മോറോന്മോര് 
പത്രോസ്തൃതിയ൯ പാത്രിയക്കീസു ബാവാ തിരുമനസ്സിലെ അടുക്കല്നിന്നു 
ശെമ്മാശുപട്ടം ഏറ൨ അനന്തരം പരുമല കബറടങ്ങിയ വൃണ്യത്മേവോയ മാര് 
ഗ്രിഗോറിയോഡുമെത്രംപ്പേംലീത്താ ത്രുമനസ്സ്ിിലെ നേതൃത്വത്ത'അ സുറിയാനി 
ഭാഷാഭൃസനം നടത്തി: 191/9 ഒക്ലോബര് 10-ംംന- പൂഴ്ണ്റ്ണുശെമ്മശുപട്ടവും ആ 
ടൂത്തയാണടടു ജനുവരി 10-൦൦നു- കക്ല്ിശാസ്ഥാനവും സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. 
ഏതു സ്ഥ നത്തും അദഭ്വിതിയനായി ത്തി ഠണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകൃത്യ അദ്ദേഹ 

ത്തില് വിള.ങ്ങിയിരുന്നു. സുറിയ നിപഠനത്തിനായി പരുമല താമസിച്ച കാ 
ലത്തു ആ ഭാഷയിലും വേദശാസ്ത്രം ചരിത്രം എന്നിവയിലും അസാമോന നൈപു 
ണ്ൃം സമ്പാദിച്ചു ഗുരുവിന്െറ വാത്സല്യഭംജനമായിത്തിരുവാന് അദ്ദേഹത്തിനു 
സാധിച്ചും അതിനാല് ആദ്യം പരുമലസികമ്മനാരിയിലും പിന്നെ കേട്ടേയം സി 
റിയന് സിമ്മനാരിയിലും ഒരു മല്പ്പംനായി നിയമിതനാകയും സ്തൂത്യര്ഹമംവ യ 

ബ്ലൂം കൃതൃന്നിരവഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, അക്കലേത്തു, “മലങ്കര മല്പ്പുാ൯ 
വട്ടശേരില് ഗീവവഗീസു കത്തനാര് ഏന്ന പേരിലാണു” അദ്ദേഹം അറിയ പ്പെ 
ടിരുന്നതു”, അക്കാലത്താണ സുറിയാനിസഭയുടെ അമൂല്യസ്വത്തായ മത 
സംഗതി? എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടതു, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പേശേ അദ്ദേഹത്തി 
ന്െറ ശേഷിയും ശേമുഷിയുംകൊണ്ടു സംതൃപ്തനായ മലങ്കരയുടെ ജോസഫ് മാര 
ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ (പുലിക്കോട്ടു മെത്രച്ചേന്) മിരുമനസ്സകൊ 
ണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഏം. ഡി. സിമ്മനാരി ഹൈസ്ത്ര്രളിനെറ പ്രിന്സിപ്പുളോയി നി ' 
യമിച്ചു, അനനൃയസാധരേണമായേ ഗുണഗണങ്ങള് പ്രസ്തുത സ്ഥാനത്തും പ്രത്യ 

ക്ഷപ്പെടുത്താന് അദ്ദേഹത്തിനു നിഷ്പ്രയാസം കഴിഞ്ഞു ഏന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറ 

യേണ്ടതില്പല്പൊ, ഏവംവിധമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാഅ കവെദീകന്മാരും അത്മയേ 
രുമായി വമ്പിച്ച ശിഷ്യസമ്പത്തു അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. 

എം, ഡി. സിമ്മനാരിയില് പ്രിന്സിപ്പാളായി ജോലി നോക്കുമ്പോഴാരണേ 

108 നപംബെ൪ 1 -൦നു- മെത്രാച്ച൯ ഇദ്ദേഹത്തിനു റമ്പാ൯ന്പട്ടം കൊടുത്തതു”, 

അധി ദകാലതാമസമെന്മെ നടന്ന മലങ്കര അസോസിയേഷനില് ഇദ്ദേഹത്തെ 

സെമ്മനരരി മാനേജര് പഠലോസുറെമ്പച്ചേ (പിന്നീടു മാര് ക്രറിലോസു മെത്രാ 

പ്പോലീത്താ) നോടു ഒന്നിച്ചു മെത്രന്സ്ഥാനത്തേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും 1908 
മെയ് 81 -ം൦നു: (കെച്ചവ൪ഷം 1088) യെറശലേമില്വെച്ചു മെത്രന്സ്ഥാന 
ത്തേക്കു അവരോധിക്കുപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേതു” അദ്ദേഹത്തിന്െറ 

രണ്ടാം യേവശലേം സന്ദര്ശനമായിരുന്നു, മാര് ഒസ്ത്റാത്തിയേ9 



ി 

മലങ്കരയുടെ മാര് ദീവന്നാസ്യോസു മെത്രാപ്പോലീത്താ ന 

സദ് ബാവായോടെൊന്നിച്ചു ലു ആണ്ടില്തന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി, പി 

ക്കോട്ടു വല്യമെത്രാച്ചുന്െറ സഹായി ഏന്ന നിലയില് അദ്ദേഹം പിന്നെ കായ്യ 

ങ്ങ നാടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ൧൧൮൪ മിഥുനം ൨൯-൦൦൩൯ൂ- പുലിക്കോട്ടുമെത്രാച്ച൯ 

കേട്ടേയം ചെറിയ പള്ളിയില് വെച്ചു കാലധമ്മം പ്രാപിക്കയതേ അദ്ദേഹത്തി 

ന്െറ ൩൦൨൦ ദിവസം അടിയന്തിരത്തിനു ശേഷം മലങ്കര അസ്സ്റോസിയേ ഷന് 

ക്രടി ഗ്വവഗീസു” മാര ദിവന്നാസ്യോസു തിരുമേനിയെ മലങ്കര മെത്രപ്പോലീ 

ത്തായായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പാത്രിയക്കിസിന്െറ അംഗീകാരപ്രകാരം ഓ 

ക്സിയേ:സു മചാല്പി ഉയത്തുകയും ചെയ്തു, 

മലങ്കര സുറിയാനിസഭ ക്രിസ്താബ്ദം ഒന്നം തൃറഠാണ്ടില് തന്നെ സ്ഥാ 

പിതമയേതാണെജം ലും അതിനു അനേക ശതകങ്ങളില് ഒരു ഭരണഘടന: ഇപ്പ 

തെ ഇരന്നു. തന്നിമിത്തം അനേക അനിഷ്ടഫലങ്ങശ അനുഭവിക്കാ൯ ഇട 

യാകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണു ൧൧0൫൦ മോണ്ടു അന്ത്യം 

കൃായുടെ മോറോന് മോര് പത്രോസ് പാത്രിയ ക്കിസു ബാവാ തിരുമനസ്സകൊൌ 

ണ്ടു മലയാളുത്തേക്കു എഴുന്നെള്ളുകയും മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹുദേസ് നടത്തി സു 

റിയനിസഭയ്ക്കു ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതു”. പാത്രിയക്കിീസ് ര 

ക്ഷാധികരിയും, മലങ്കര മെത്രാപ്പേഘിത്താ പ്രസിഡണ്ടും, മറവമെത്രറന്മാര വൈ 

സ്പ്രസിഡണ്ടന്മാരും, ഒരു സിക്രട്ടറയും പ്രസിഡണ്ടു മെത്രാപ്പോലീത്താ ഉഗ്ര 

പ്പെടെ മൂന്നു ട്രസ്റ്റ്കമും, പള്ളിപ്രതിപുരുഷന്മാരും ആയ ഒട്ടുവളരെ ആളുകളും 

ചേരന്ന രു അസോസ്വയേഷന്െറ ഭരണത്തി, സഭാകായ്യങ്ങശ നടത്തണമെ 

ന്നാണു ഭരണഘടനയുടെ താല്പയ്യയം. ഈ അസോസിയേ ഷനാണു “€മലങ്കര 

അസോസിയേഷ ര” ഏന്നു അറിയപ്പെടുന്നതു”, പത്രിയക്കിസിനു മലങ്കര സ 

ഭയുടെ ലാകികകായ്യയങ്ങളില് പ്രവേശനമില്ലെന്നുള്ളതും “ മുതല്സംബന്ധമായ 

കായ്യയങ്ങൾശ ട്രസ്റ്റികശ യോജിച്ചു നടത്തണമെന്നുള്ളതും അസോസിയേഷന് നി. 

യമങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷമംഒയറ പരേക്ഷേമയഠ ഉശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താണ", 
മലങ്കര അസോസിയേഷന്െറ- പുതിയ പ്രസിഡണ്ടായി അവരോധിക്ക 

പ്പെട്ട മെത്രാപ്പേംലിത്താ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു മുറയ്ക്ത കായ്യ്യേങ്ങശ നിവഹിച്ചു 
വന്നു, 

മലങ്കര മല്ചപ്പാന് കോനാട്ടു മാത്തന് കത്തനാര അവര്കളും, ധിരനും ക 
മ്മകുശലനും പ്രബലനും സ്വാധിനശക്തിയും ധനശക്തിയും തികഞ്ഞവനും ആ 
യ സി. ജെ, കുയ്യന് അവര്കളും ക്രട്ടു ടസ്റ്റികളുമായിരുന്നു. ദൈനം ദിനം അഭി 
വൃഭ്ധിപ്പെട്ടുകെരണ്ടിരുന്ന മലങ്കര സൂറിയ ഠനിസഭയിലേക്കു ടൈഗ്രീസല് ഒരു കം 
ലത്തു സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന പൌരസ്ത്രയകാതോലിക്കാസിംഹസേനം മറേറിസ്ഥാപി 
ച്ചു കിട്ടേണ്ടതിനെറ ആവശ്യകതയും ഭചിത്യവും സഭാനേതാക്കന്മാക്കു ബോഭ്ധ 
പ്പെട്ടുതുടങ്ങി. അക്കാലത്തു ഈട്ടിയില് ഏത്തിയിരുന്ന അബ ഒള്ള പാത്രിയ 
ക്കി സുബാവായെ കണ്ടു ഈ കായ്യയം ഉണത്തിക്കുന്നതിനയയി മി: സി. ജെ: കയ്യു 
൯ മുതലായ ഏതാനുംപേര് പോയിരുന്നതായും കേട്ടിട്ടുണ്ടു", അങ്ങനെ ഇരിക്ക 
വെ ആലപ്പുഴ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്ര വിററതു സംബന്ധിച്ചും മറവം ട്രസ്റ്റികശ 
തമ്മില് വൃക്തിപരമായ വിദ്വേഷം ആരംഭിച്ച. ഈ മത്സരത്തില് മെത്രാ 
പ്പോലിത്താ തിരുമേനി തനിച്ചും ക്രട്ടുട്രസ്റ്റികം ഒന്നിച്ചും നിന്നു, ഇങ്ങനെ ട 



൧ ബഥനിമാസിക ള് 

സ്ററികശ തമ്മില് സ്്വൈരമില്പഠതിരിക്കുമ്പോഴാണു” 1086ല് അബ ഒള്ളാ 
ദ്വിതിയന് പതത്രിയക്കീസ“ ബാവാ തിരുമന കൊണ്ടു” മലയളത്തു” എഴുന്നെ 

ദ്ളിയതു്”. ബാവാ തിരുമേനി പഴയ സിമ്മനാരിയില് ഒരു സുന്നഹദോസ് വിളി 
ച്വ്രട്ടുകയും ശീമക്കാക്കു” മലങ്കരസഭയില് ലദകീകാധികാരംക്രടെ ലഭിക്കത്തക്ക 
തുപോല ഭരണഘടന പരിഷ്ക്കരി ക്കുവാന് ശ്രമിക്കയും ചെയ്തു" എന്നതേ ക 

ഠിനമായ ഏഎതുപ്പു” ഉണ്ടാകയ 90ല് സുന്നഹദോസ് ശരിയറയി നടക്കാന് ഇടയാ 

യില്ല. അതിനുശേഷം മെത്രാന്മാര് എല്ലാവരും പാത്രിയക്കിസിന്െറ ലരകികാ 

ധികരരം ക്രടെ സമ്മതിച്ചു” ഉടമ്പടി കൊടുക്കണമെന്നു പാത്രിയക്കിസ് തിരുമേ 
നി നി൪ബമന്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തില്ന് ന്നു പട്ടമററവരില് മലങ്കര മെത്രാപ്പേ 
ലിത്താ ഒഴികെ പല മെത്രമന്മ'രം അക്കാലത്തും പിന്നീടുമായി ഉടമ്പടിക്കു സ 
മ്മതി പ്പു. എന്നാല് മലങ്കഠ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്രം സുപ്രസിഭ്ധമായ റോയല് 

കോരട്ടു വിധിക്കും കീഴ്നടപ്പിനും വിരുദ്ധമായി ശീമക്കാര്ക്കു തിറെഴുുതി കൊട്ട 

ക്കുന്നതു ന്യായമല്പെന്നും സഭധുടെ ലാകികവും ആഭ്ധ്യംത്മികവും ധൈ ദികവും 

ആയ ഉത്തരവാദി ഏന്ന നലയിരു താന് അങ്ങനെയുള്ള അധമ്മം ചെയ്തുയി 

ല്ലെന്നും മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്താ തിരുമനസ്സ്രകൊണ്ടു് ശക്തിയുക്തം സധിന 
യം മവപടി കൊടുത്തു. ക്രട്ട്ടസ്ററികശ രണ്ടുപേരും ബാവായുടെ ഭാഗം ചേ 

ന്൯., അതോടുക്രടെ ബാവായുടെ ഭാഗത്തും മെത്രാഃപ്പാലിത്തായുടെ ടഓാഗാത്തും: 

ആയി ആരളൂുകശ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. അനുസരണക്കേടും മവവം കാരണം പറ 

ഞ്ഞു 1000-ല് പരത്രിയക്കീസ് മെത്രാച്ചനെ മുടക്കി. മുറപ്രകാരം വിസ്ക്കുരേം 

നാടത്താതെയുമ്മു മുടക്കു: കാനോനികമല്ലെന്നും, സ്വഭോവികനിതിക്കു വിതഭ്ധാമ 
ണെന്നും മെത്രാച്ചു൯ വാ ദിച്ചു. അതുസംബന്ധിച്ചും വട്ടിപ്പണം വാങ്ങുന്നതി 

നുമ്ള അവകാശം സംബന്ധച്ചും ഇരുപതില്പരം വര്ഷം വ്യവഹാരങ്ങശ ന 

ടന്നു, രണ്ടു ഭാഗക്കാ൪ക്കും ഉണ്ടായ ദ്രധ്യനാശവും ക്ലേശവും ദോഷഫലങ്ങളും 

വാചാമഥഗേചേരങ്ങളുത്രെ. പഴയസെമ്മനാരിയില്നന്നും മെത്രാപ്പോലിത്ത 

യെ ഒഴിക്കാനായി ക്രട്ടുടസ്ററികശ ചെയ്തു ശ്രമത്തിതനിന്നും ഒന്നാമതായി ഒരു 

സമരിക്കേസ് ഉണ്ടായി. മുടക്കുകൊണ്ടു” മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ സ്ഥാനവു” 

കൈവശവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തായി സിവിധകോടതിയുടെ അവസനേവിധി 

ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിഭന്റ യാതൊരു സ്ഥാനങ്ങളും കൈവശങ്ങളും ൩ 

ശിക്കുന്നതല്പെന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന കൈവശങ്ങശ മേലാലും ഉണ്ടായി 

രിക്കുമെന്നും മറ൨ം അപ്പീലില് ഹൈക്കോടതി വിധിപ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിനോടു 

അടുത്തു മെത്രാപ്പോലിത്താ അസ്സ്ോസിയേഷന്ഡിളിച്ചുക്രട്ടിപഴയ ട്രസ്റ്റികളെ ാ 

ററി പകരം രണ്ടുപേരെ തെരഞ്ഞെഞെട്ടക്കുകയും ഒചയ്ക്ക. വട്ടിപ്പുണത്തിനെറ അവ 

കാശം സംബന്ധിച്ചും മറവം നടന്ന കേസില് ജിപ്പക്കോടതിയില്വച്ചു്” മെ, 

ത്രാച്ചനു അനുക്രലമായ വിധി ഉണ്ടായി, ഏന്നാല് അപ്പീലില് ബവോകക്ഷി 

ക്കു വിജയം സിദ്ധിച്ചു. ഏങ്കിലും ആ വിധികൊണ്ടു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. 

പാത്രീയ ക്കിസില്നിന്നു സ്ഥാനവും അധികാരവും മറ൨ം ലഭിച്ചിരുന്ന മരേ അ 

ത്താനാസ്യോസു" മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമേനിക്കു മലങ്കരസഭയുടെ ശരിയായ 

തിരഞ്ഞെടുപ്പും സ്വികരണവും ഇല്ലാത്തതിനാല് അദ്ദേഹം മലങ്കര മെത്രാപ്പോലി 

ത്തായെ ടരസ്റ്റിയൊ അല്ലെന്നു അപ്പില്വിധിയില് പ്രസ്ത്രാവിച്ചിരുന്നു. ക്രമപ്രക? 



മലങ്കരയുടെ മാര ദീവന്നാസ്യോസു മെത്രാപ്പോലീത്താ ൧൧ 

ം അസോസിയേഷന് വിളിച്ചുക്രട്ടിയാല് മൂന്നില് രണ്ടു ഭാഗം ആളുകളും മെത്രാ 

൯ ഭാഗക്കാര ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ബാവദഭോഗത്തേക്കു പൊതു അംഗഗി 

കാരം ലഭിച്ച ഒരു മെത്രാപ്പോലിത്താ ഉണ്ടാകാന് പ്രയസേമായിരുന്ന. അതിനാ 

ത അപ്പില്വിധിക്കു ശേഷം പുനരപ്പില് വരെയുമ്ള ദിീരഘകാലത്തേക്കു ബാവാ 

ഭാഗക്കാ൪ മെരനം ദീക്ഷിക്കുകയും അപ്പില്വിധിയില് ശരിയായി മുടക്കപ്പെട്ട 

തായി വിധിക്കപ്പെട്ട മെത്രാപ്പോലീത്താ സമുദായസ്വത്തുക്കശ കൈവശം ലച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കയും ചെഡ്ഡു. എന്നല് പുനരപ്പിലില് മെത്രാപ്പേലിത്തായുടെ മുട 

ക്കു സ്വഭോവിക നിത്ക്കു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള താണെന്നും അതിനാല് ഈ മുടക്കു 

സാധുവല്ലെന്നും മെത്രപ്പോലിത്തായുടെ സ്ഥാനത്തിനൊ അവകശങ്ങശക്കെം 

ഈ മുടക്കുകൊണ്ടു യതൊരു ഭംഗവും നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ക്രട്ട്ടരസ്റ്റികക്ശെ ആക്കാ 

നും നീക്കാനും ഉള്ള പരിപൂണ്ണുമായ അധികാരം മലങ്കര സഭയിലുശപ്പെട്ട ഏ 

ല്ലാ പള്ളികശക്കും നോടിസു കൊടുത്തു കടുന്ന പള്ളിപ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ പൊ 

തുയോഗത്തിനെറ ഭൂരിപക്ഷത്തിനു താനൈന്നും അങ്ങനെയുളള ഒരു പെൌതുയോ 

ഗത്തില് വെച്ചു പഴയ ക്രട്ടുട്രസ്റ്റികളെ മാരറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല് അവരുടെ 

ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി ഏന്നു ഈ പെതേയോഗത്താല്൯ പകരം തിര 

ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാലപ്പളളില് പെൌലാസുകത്തനാര ചിധക്കടവില് കേരേ കൊ 

ച്ചുകോരുളു എന്നിവര ന്യായമഴയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടരസ്റ്റികളാണെന്നം ഇവ 

൪ മൂന്നുപേരും യോജിച്ചു ടസ് റവസ്പത്തു ക്ക കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട 

താണന്നും ഇവരുടെ രസീതു വാങ്ങ ക്കൊണ്ടു കുടീശിഖയുള്ളതും മേലാല് ആണ്ടു 

തേറവം കൊടുക്കേണ്ടതുമായി വട്ടിപ്പുണം കൊട്ട ക്കേണ്ടതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി 

യുടെ അവസാനുവിധി ഉണ്ടായി. ഈ വിധിയും സമരിക്കേസിലെ ഹൈക്കോ 

ടഭുതി വിധിയും അനുസരിച്ചു ടന്ന്റവസ്വത്തുക്കഗ മൂന്നു ടരസ്റ്റികടൂടെയും ്രാട്ടൂകൈ 

വശത്തിത ഇരിക്കയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ൂതു”. പുതിയ. ക്രട്ടുസ്റ്റികളില് ഒരാളഠയ' 

കോര കൊച്ചുകോരുള മരിച്ചുപോയപ്പേോഗേ മെത്രാപ്പ്ോലിത്താ തിരുമനസ്സു കാ 

ണ്ടു മലങ്കര അസോസിയേഷന് വിളിച്ചുക്രടി ഇം ഐ. ജോസഫ് അവരകളെ. 

പകരം ട്രസ്റ്റിയായി തിരത്ഞ്ഞെടുത്തു. ഈ നിയമനത്തെപ്പുററി യത്തെൌരു തക്ക 

വും ഉണ്ടറകാതെ അദ്ദേഹം ന്യായ മായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ട്രസ്റ്റിയാണെന്നു 

സമ്മതിക്കപ്പെടുകയും വട്ടിപ്പുണം മൂ ഡസ്റ്റ് കളുംക്രടെ ഒപ്പിട്ടിടടുളളൂ രസിതിന്മേൽ 

ആണ്ടുതോവം ഇവര്ക്കു കൊട്ുത്തുവരികയും ആണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതിനകം 

പഴയ ട്രസ്റ്റികളാ യിരുന്ന സി. ജെ. കുയ്യ൯ അവര്കളും കോനാട്ടൂമരപ്പാ൯ അവ 

കളും അന്ത്രിച്ചുപേംകയും ചെയ്തു വട്ടിപ്പണം വാങ്ങി പഴയസിമ്മനാരീ പുതു 

ക്കുകയും മാര ഏലിയാചാപ്പുലിനോടു ചേത്തു” ഒരു വൈദിക കോളജിനു കെട്ടി 
ട്ടം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രസ്റവസ്വത്തുക്കളില്നിന്നുള്മു ആദായംകൊണ്ടു വൈ 

ദിക കോളജ് നടത്തിവരുന്നു, 

മെത്രാപ്പേലിത്തയെ അകാരണമായും അന്യായമായും മുടക്കിയശേഷം 
അബ്് ദമുമാബൊവാ മലയാളക്കരയില് തമേസിക്കുന്ന കാലത്തുതന്നെ 1919-ല് 

അത്ത്യോകൃഠ യില്നിന്നു മേറോന്മോര് അബ്ദേദ്മ്ശിഹാ ദ്വിതിയൻ പാത്രിയ 
ക്ഴിസുബവോതിരുമനസ്സകെന്ന്ട മലങക്കരഏഴുന്നെള്ളി ഇദദഹം അബ ദള്ളബോവാ 

യ്ക്കുമുമ്പെ അന്ത്യേക്യോയുടെ വിശുദ്ധ സിംഹാസൌഈത്തിന്മേത വാണിരുന്ന വിശു 



൧൨ ബഥനിമാസ്ി ക 

ഭ്വ പിതാവും ടക്കി ഗവമ്മെ൯൨ ഫ൪ര്മന്േ പി൯വലിച്ചുകളുകയാല് ടക്കിരാജൃത്തു 

കളു അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടുപേയെങ്കിലും അതിനു പുറത്തുള്ള പൌരസ്ത്യ 

സഭയുടെ പാത്രിയക്കിസു ആയി വാണുകൊണ്ടിരുന്ന സീനിയര് പാത്രിയക്കിസും 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ പട്ടത്വം സംബന്ധിച്ചു” സ്വസമു ദായത്തിനൊ അന്യസമുദം 

യങ്ങമുക്കൊ സകാരണം ന്യുനത പറയുവാ൯ നിവൃത്തിയില്പാത്തപ്രകാരം കാനോ 

നികമായി സ്ഥനേമുള്ളൂയാളും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം മെത്രാപ്പേംലീത്തായുടെ 

മുടക്കു ന്ൃംയരഹിതമറണെന്നു കല്പ്പിച്ചു” അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കയും മല 

കര സഭയ്ക്കു എന്നേക്കും അഭിമാനസ്ത്രംഭം ആകുന്ന കദേതാലിക്കാസിംഹാസനം 

ഇവിടെ കല്പ്പിച്ചു അസുവദിക്കയും മേല്പട്ടക്കാരെ വാഴിക്കയും മറ൨ം ചെയ്തു. 

പുതുപ്പുള്ളക്കേസിലും ചാലക്കുഴി പള്ളിക്കേസിലും അബ്ദേ ദമ്ശിഹായുടെ പ 

ട്ടരത്വത്തിനു യാതൊരു ന്യൂനതയുമില്ലെന്നു തിരുവിതാംക്രര് കോടതിയില്തന്നെയും 

വിധി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു*. അങ്ങനെ മോറോന്മോര് അബ്ദേ ദ“മ“ശിഹം 

യാല് സംസ്ഥപപിതമായ പൌരസ്ത്യ കാതോലിക്കാസിംഹസേനത്തിന്മേല് 

ഇപ്പേധേ മൂന്നാമത്തെ വിശുഭ്ധാ പിതാവാണു” ഏഴുന്നതളുന്നതു”. അതത്രേ കാല 

ത്തു” ധാണിട്ടുള്ള കാതോലിക്കാബാവാന്മരോലും അബ്ദേ ദമ“ശിഹായാല് വം 

ഴിക്കുപ്പെട്ട മേല്പട്ടക്കരോലും പട്ടം കൊടുക്കപ്പെട്ട വൈ ദികന്മാരും അവരില് 

നിന്നു വി. ക്രദാശകശ കൈകക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളും ആണു ഇപ്പോ മലങ്കര 

സഭയുടെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ. 

വട്ടിപ്പണക്കേസിന്െറ ഹൈക്കോടതിവിധി മെത്രാപ്പോലിത്തായ്ക്” പ്രതി 

ക്രലമുയോി ഉണ്ടായപ്പോഗ സ്വസമു ദായത്തില്പെട്ടവരും അനൃയസമുദായത്തി 

ല്പെട്ടവരും ആയ ശത്രുക്കശ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കയും ചില സമുദായ 

ക്കാര സമു ദായ പരിവത്തനം ചെയ്യുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സോഹിച്ചിക്ക 

യും ചെയ്തു ഏന്നാല് ആ ഗാംഭീരാശയന് അശേഷം അധൈയ്യപ്പെടാതെ ഗതി 

തുടന്ന പോകേയാണുചെയ്ത്തതു”. 

ആദിമുതല് പല രാജിആലോചനകശ അദ്ദേഹം നടത്തിട്ടുണ്ടു”. അബ്ദ 

ളാപാത്രിയ ക്കീസിനുശേഷം സിഹാസനരേഡനായ മോറാന്മോർ ഏലിയറ 

സു തൃതിയന്൯ പാത്രിയക്കീസുബംവ3 ഒരദ്യോ ഗീകമദയി മലങ്കര സഭമേല് പഠ 

ത്രിയക്കാധി കാരമുള്ള ആളല്ലെങ്കിലും വല്പവിധത്തിലും ബഭയില് സമധോനം 

ഉണ്ടാക്കാനായി സന്ധിക്കായ്യം അഭിമുഖമായി പറയുന്നതിനായി മെത്രാപ്പേം 

ലിത്താ തിരുമേനി തന്െറ വാര്ദ്ധകൃകാലേത്തു 1958-ല് ഒരു ശീമയാത്ര കഴി 

ചു. കലേവൈപരീതൃത്താല് അതുകൊണ്ടും അവസാനമായി പ്രയോജനം 

ഉണ്ടായില്ല. അനന്തരം ഏലിയാസ്ബാവാ തിരുമനസ്സകൌണ്ടു മലങ്കര ഏഴു 

ന്നെളമ്കി ആലുവായില്വെച്ചു മെത്രാപ്പോലീത്തായും ബൊവായും തമ്മില് ഒരു 

ക്രടിക്കാഴ്ച, നടന്നു. അധികം തമേസിയാതെ മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ മുടക്കു 

തിത്തിരിക്കുന്നതായി ബൊവാ പ്രഖ്യപേനം ചെയ്തു. മുടക്കു അസാധുവാണെന്നു അ 

ഖെ"ദേ ദ“മ്ശരിഹാബാവാ കുരുച്പിക്കയും മെത്രാപ്പേലിത്തായെ അനുഗ്രഹിക്കയും 

ചെയ്തരയും ഹൈമക്കാടതി അവസാനതിരുമാനേം ചെയ്തുയും ചെയ്തശേഷം ഇങ്ങനെ 

ഒരു മുടക്കു തീക്കലിന്െറ അത്ഥവയം പ്രയോജനവും അജ്ഞാതമാണ്”. മെത്രാ 



മലങ്കരയുടെ മാര് ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലിത്താ ൧൩. 

 പ്പോലീത്താ അതൊരു ഫലി തമായിട്ടെ വകവെച്ചൊകൂളു. സഭയിലെ കുഴപ്പ 
ങ്ങഗ പരിഹരിക്കാനായി ഇന്ഡ്യാവൈസ്രോയി ഇര്വി൯പ്രഭ അവര്കളുടെ ഉ 

ത്സാഹത്തിലണേ” ഏലിയ 0സുബാവാ ഇവിടെ ഏഴുന്നെള്ളിയതു”. പങ്കിലും അ 

ദ്ദേഹത്തിന്െറ ഉദ്ദേശങ്ങശ ഒന്നും സാധിക്കുന്നതിനു” ഇടയാകാതെ ഓമല്ലൂര്വെ 

കു കാലംചെയ്തുയാണു” ഉണ്ടായതു്. 

പത്രിയക്കിസുഖവോ മുടക്കു വദ്ദുചെയ്ത്തതയി ബാവാഭാഗക്കാര് പറയുന്ന 
തിയതിക്കു മുന്പും പിമ്പും മെത്രാപ്പോലീത്താ കാതോലിക്കാബവോ മുതലായവ 
രുമായി വൈ ദികകമ്മങ്ങളിലും മറവം ക്രടിചേന്നവരികയായിരുന്ന, ബാവാ 

. ഭാഗക്കാരുടെ ദ്ൂഷ്ട്യഠ ശരിയഠയ പൌരോഹിത്യം സിഭ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാതോ 
ലിക്കാബാവാ മുതലായ മേല്പട്ടക്കാരോടുക്രടി ഇപ്രകാരം ദിവ്യകമ്മങ്ങളില്ു 
ഒരുമിച്ചു ചേന്നനടനതു ഗൌരവതരമയേ തെററായിരിക്കുന്നു ഏന്നും അതിനാ 
അ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാനത്തിനു” വിശേഷാലൊരു അയോഗ്യൃതക്രടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു വു 

തിയ വട്ടിപ്പണക്കേസിലും പഴയ വട്ട്പ്പുണക്കേസിലെ അവസനേ വിധിയുടെ - 
ശേഷം മാര് സ്മൃചിയോസു” മെത്രാച്ശു൯ മാര് ദിവന്നസ്ോസു മെത്രാപ്പോലിത്താ 

യെ സസ്സ്റെന്൨ ചെയ്ത്ിരിക്കുന്നതായി അയച്ച രജിസ്റ്റര് ഏഴുത്തിലും മറ൨ം അ 
നേകപ്രാവശ്ൃം ശക്ത്പൂവം വാദിച്ചിട്ടുളളുതാണു്, ക്രടാതെ ഇതിനകം നട 
ന്നിട്ടുള്ള മലങ്കര അസോസിയേഷനില് കാതോലിക്കാബാ വായും മറ൨ മേല്പ 
ട്ടക്കാരും യഥാക്രമം രക്ഷാധികാരിയും ഉ പാഭ്ധ്യക്ഷന്മാരും ആയി ഇരിക്കയും അ 
പ്രകാരം മിനിട്ട്സു ഏഴുതി വട്ടിപ്പണം വാങ്ങാന് ഹാജരറക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്, 

ഏലിയാസു പാത്രിയ ക്കിസിനു ശേഷം പാത്രിയുക്കിസായി അവ്രോധിക്ക 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മേറേ൯ മോര് അപ്പേം സേവേറിയോസുബാവാ തിരുമേനിക്കും മ 
ലങ്കര സദമേത ഉള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്െറ പവ്ൃഗനെപ്പുററി മേല്പ 
റഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ മത്രേമാണു്. എന്നാല് അദ്ദേഹം വിശാലമനസ്ത്രനും 
സമാധാനപ്പിയ നും ആണെന്നണേ അറയുന്നതു”. കാതോലിക്കായും പാത്രിയ 

_ക്കിസും അന്യോന്യം സ്വീകരിച്ചു സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു” പാ 
ത്രിയക്കിസിനു ധവൈമനസ 0 ഇപ്പാത്തവ്രകാരംആണു അദ്ദേഹവുമായി അഭിമുഖ 
സംഭാഷണം നടത്തിയവരോടു അദ്ദേഹം കല്പിച്ചതായി അറിയുന്നതു. 

ഖൊവാഭാഗത്തുള്ള നേതാക്കന്മാക്കു വിസമ്മതമില്പായിരുന്നല്േ ഏല്ലാം 
ഭംഗി യാകുമരയിരുന്ന. അതിലേക്കു ബാവായുടെ കരപ്പനപ്രകാരമണേ? അടു 
ത്ത കാലത്തു” മര് അത്തനോസ്യോസു് തിരുമേനി വല്യതിരുമേനിയെ വന്നു ക 

ടതു” ഏന്നാണു് അറിയുന്നതു”. വിവരം അറിഞ്ഞു വലിയ മെത്രാച്ച൯ വളരെ 
സന്തേഷിച്ചിരിക്കാന് ഇടയുണ്ടു”. എന്നാല് ക്രൂടിക്കാ 4, വളരെ നിരാശാജന 
കമായിരുന്നതില് മെത്രച്ചനു പൊടുന്നനവെ ഹൃദയവേദന ഉണ്ടായ തയി 
ഉരഹിക്കാം, പെട്ടെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം രോഗശയ്യാവലംബി ആകയും ചെ 
അന്ൃയസമുദഠായക്കാരും മതസ്ഥതം ആയ പ്രമാണിക പം [വയെ 
രോഗശയ്യയില് വന്നു സന്ദര്ശിച്ചെങ്കിലും ബാവാഭാഗത്തെ ഒരു തിരുമേനിയെ 
ങ്കിലും അതിനു തക്ക സരകയ്യം ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞതു അത്ഭുതകരം തന്നെ. സുപ്രസി 
ഭ്ധന്മാരായ ഭീഷഥഗ്വരന്മാരുടെ അഭിപ്രായ മനുസരിച്ചു രോഗനിവാരണതശ്ുത്രരഷ 



൧൪ ബഥനിമാസിക 

കമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.  കാധതാലിക്കാബാവാ തിരുമേനിയും മററ മൂന്നു 

മേല്പ്പുട്ടക്കാരും ആത്മീയമായ സകല ആവശ്യങ്ങളും നടത്തുകയും സദാ പ്രഃ 

ത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു സമീപെ സ്ഥിതിചെയ്തുയം ചെയ്തിരുന്നു: ഈ മഹാസേനാനിക്കു 

സമരം പൂട്ടുമായി അവസാനിച്ചുകാണുവാ൯ ഇട യായില്ലെങ്കിലും ട്രഫാല്ഗറി 

ല് വച്ചു” മരണം പ്രാപിച്ച നെൽസനെറ സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതു”. 

പുണ്ണുവിജയത്തിനുള് സകല ചുറവപാടുകളും പുത്തി ആയിരിക്കയണോ”. “ദൈ 

വത്തിനു സ്ത്രി, ഞാ൯ കതകൃത്യനായിരിക്കുന്നു? ഏന്നു” സമാശ്വസിക്കാ൯ അ 

ദ്ദേഹത്തിനു എപ്പം സാഹചയ്യയങ്ങളും അനുക്രലമായി തീര്ന്നു. 18-ാ൦൯- 

ശനിയാഴ്ച, വി; കര്ഖെനോനന്തരം കുന്നംകുളം പഴഞ്ഞി മുതല് തിരുവനന്തപുരം 

വരെയുളള എല്ലാ പള്ളികളിലെയും പ്രതിപുരുഷന്മാരുടെയും അനേകശതം പട്ട 

ക്കാരുടരെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില് കാഴേതാലിക്കാ ബാവാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു മറ 

തിരുമേനിമാരുടെ സഹക്രണത്തോടെ പഴയസിക്മനാരി പള്ളിയില് മദ/ബ 

ഹായ്ക്ക്ു തെക്കുവശം തയ്യാര്ചെയ്തു. കബറില് ഈ വന്ദ്ൃയപിതാവിന്െറ ശരി 

രം ആഭൂതപൃവമായ പ്രഭാവ്ൃവത്തേടെ സംസ്കരിച്ചു. നിയ്മാതനായ മ 

ഹാപുരുഷനൊ കൃത്യനിഷ്ഠ, സ്മയനിഷ്ഠ, നിീഷ്കാപട്യം, അഭിപ്പായദാ൪ 

ഡ്യം, അഗാധദൈവഭക്തി എന്നിവ ആശ്ചയുതരമാണു്. ജീവാപായം പോ 

ലും നേരിടത്തക്കവഷ്ണ്ണും സഭയില് ആഭ്യന്തരകലഹം വര്ദ്ധിക്കയും വ്യവഹാര 

ങ്ങ അഹമഹമികയാ പെന്ത്ിഖരുകയും , ചെയ്തപ്പോഴും തിരുമനസ്സുകെണ്ടേ 

യാമപ്രാർത്ഥനകളും നോസ്മുകളും വേദപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നഭ്ധ്യായങ്ങളുടെ വരയ 

നയും നിര്വിഘ' നം നടത്തിയിരുന്നു, എഴുത്തുകുത്തുകളില് ഇത്ര കണിശം പാ 

ലിച്ചിട്ടുള്ള ആഭൂകശ ചുരുക്കമത്രെ. ആരെങ്കിലും ഒരു കത്തയച്ചാത അതു കിട്ടു 

൩ ദിവസംതന്നെ മവപടി എഴുതണമെണുള്ളതു.. നി൪ബന്ധമായിരുന്നു. ഒരു 

കായ്ര്യത്തെപ്പുററി തിരുമേനി ഗാഡമായി ആല്ലോചിച്ചു ഒരു അഭിപ്രായം രൂപിക 

രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ അഭിപ്രായം ശരിയ ണേന്നു ലോഭ്ധയ മുള്ള കാലത്തോളം 

എന്തു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങശ സഹിച്ചുംജിീവന് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നാലും ആ അ 

ഭിപ്രായം പുലത്തുകതന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ അഭിപ്രായം തെററാ 

ണെന്നു മറവള്ളവര തെളി യിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു പണ്ണു സന്തോഷവും സമ്മതവും 

ആയിരുന്നുതാനും. തന്െറ അഭിപ്രായംനിമിത്തം പൊതുനന്മയ്യൂ ഹാനി വരാ 

തിരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു മനോഗതികളുംക്രടി സംഘ 

ട്ടനമുണ്ടായിട്ടുളളൂ പ്പോ നോം ഒഴിത്ഞേക്കാംു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തു 

കൊകൂളൂവി൯, നമ്മുടെ അഭിപ്രയം വിട്ടു ഒന്നും ചെയ്യഠ൯ നമ്മെഒ 

നിഷ്ഠകളും അഗാധദൈവ 
ക്കാണ്ടു സാ 

ധിക്കുകഷില്ല? എന്നു കല്പ്പിക്കുമാ യിരുന്നു. ഈ 

ഭകതിയും അന്യന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാ 

ര്ബന്ധവും അവിടുത്തക്കു ഉണ്ടായി യിരുന്നു, മലങ്കര സുറീയനേ! സഭാംഗങ്ങശ 

എല്ലാം അവരവരുടെ കടമ നിറവേററണമെന്നു അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി 

യുമെക്കിലും ഇതരുക്രട്ടത്തിലേയും നേതാക്കന്മാർ സമാധാനാത്ഥം നിഷ്ക്കളക്കം 

യത്തിക്കട്ടെ. ം 

നംത
ി 

തിരിക്കണമെന്നു വളരെ നി 

പ് ി 



കാതോലിക്കാബാവാ 

തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പെയ്യ 

ചരമപ്രസംഗം. 

യി 

കത്മാവിനാല് അനുഗ്രഹി ക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയിടയി 

ല്നിന്നു വാങ്ങ പ്പോയി രിക്കുന്ന ഈ വിശുഭ്ധപിതാവിന്െറ ക 

ബറടക്കശുശ്രുഷയില് സംബന്ധിച്ചു് അന്ഗ്ഭൂം പ്രാപിക്കു 

ന്നതിനായി ഖന്നുക്രട യിരിക്കുന്ന നിര്ളുള്േ് ഗ ദേഹത്തെക്കു 

റിച്ചു 2 തമായിരിക്കയില്ല 

ല്ലൊ. ലോകപ്രുകാ ൫0 നോക്ടന്നക്ടിക്ഷുാ ക്ര ദൂ കരസാധാര. 

ണ മനുഷ്യ൯ ആയിരുന്നു എന്ത; വരും സമ്മതിക്കുമെ 

ന ട്ടാ അദ്ദേഹത്തെ അറി 

ഏവരും ഐകകണ്ലേ 

തു”, അദ്ദേഹം ഒരുഅഗാ 

യല സ്വല്പം സം; സാരാക്കുന്നതര് 

ന്നു നാം വിശ്വസ ക്കുന്നു. 

ഞ്ഞട്ടുള്ള നാന ജാത ിമതസ്ശ 
ന സമ്മതിക്കുന്ന ഒ പര് 

ധ ബുദ്ധിമാനും, വലി ക ചി യ്യാ, മഹാപണ്ഡിതനും, ധിര 

യോദ്ധാവും, അചഞ്ജള്്ലറ ഷനും ആയിരുന്നു. എത്രയും വി 
ഷമമേറിയ കരു ഘട്ട ്രിക്രടി വ ജയപൃ വം അദ്ദേഹം സ 

ഭയെ മുമ്പോട്ട നയില്പ. ര തരാം ധൈയ)സമേ 

തം പോരാടി വിജയം സമ്പാദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു സമനാ 

യി നമ്മുടെയിടയില് ആരുള്ള? ജീവിച്ചിരുന്നപ്പ്യോഠം അദ്ദേഹം 

ഒരു സിംഫക്കുട്ടിതന്നെ ആയിരുന്നു. സ്വതസിദ്ധമായ ഗാംഭീ 
യ്യത്തോടും ശോദയോടുംത്രടിതന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പ്യോഴ്്ം സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്ുു എന്നു അവിടുത്തെ മൃതശരീരം കണ്ടാല് ആക്കം 
തോന്നുകയി ല്പയൊ? 

ബാലസിംഫത്ത നൂം മുട്ടുണ്ടാരയ്േക്കാം, എന്നാരു അദ്ദേഹ 

ത്തിനു ഒരിക്കലും ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും 

& കാലം ചെയ്തു നി. വ. ദി, ശ്രി. മാര് ദീവന്നാസ്യോസു മെത്രാപ്പേംലി 
ത്താ തിരുമനസ്സിലെ ശവസംസ്ത്രാരശുത്രുഷമേഭ്േധൃ (ശനിയാഴ്ച) പരരസ്ത്ൃകാ 

തോലിക്കാ നി. വ. ദീ. മ. ശ്രീ. മോറാന് മേരേ ബസ്സ്റേലിയോസുബവോ തിരുമ 
ന്റ്റകൊണ്ടു ചെയ്തു പ്പസംഗം, 



൧൬ ബഥനിമാസിക 

ഇല്ലാതിരുണ വിഷമിപ്പാന് അദ്ദേഹത്തിനു ഇടയായിട്ടില്ല. 
ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിതിമാനു” ഒരിക്കലും മുട്ടുണ്ടാകയി 

ല്ല്ലൊ. മരണനിഴലിന് താഴ്വരയില്ക്രടി നടക്കേണ്ടിവന്ന 
പ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനു് ആളുകളും പണവും ലോഭംക്രടാതെ ൭ 

ണ്ടായിരുന്നു. രോഗക്കിടക്കയിലും ഒരു കുറവും അദ്ദേഹത്തിന് 
അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എട്ട ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം 
രോഗശയ്യയില് ആയി രുന്നു. ചികിത്സയ്യചഛം പരിചരണത്തി 
നും യാതൊരു കുറവും ഇല്ലായിരുന്നു. വിദശ്ധന്മാരായ ഭിഷഗ്വ 

രന്മാർ തന്നെയാണു ചികിത്സകഠം നടത്തിയതു”. അവസാ 

നം സമിപിക്കുവോളം സുബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തി 
നു കാണേണ്ടവരും അദ്ദേഹത്തെകാണേണ്ടവരുമായ മിക്കവരും 

വന്നു” അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്ശിച്ചു. മേല്ലട്ടക്കാരായ ഞങ്ങളും 
അനേകം പട്ടക്കാരും: സദാ ക്രടെയുണ്ടായിരുന്നു. കന്തീലാ ശ്ര 
ശ്രുഷ നടത്തിയപ്പ്യോറം എത്രയും തെളിവായ ബുദ്ധിയോട്ട ക്ര 

ടെത്തന്നെ അദ്ദഹം അതില് സംബന്ധിച്ച. കര ശുവരയ്യ്േ, 
ണ്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെയും അദ്ദേഹം തന്നത്താന് അപ്രകാരം 
ചെയ്യന്നു മാത്രമല്ല, ശുശ്രുഷാനന്തരം ആരും മാമ്മ പ്പിക്കാ 

തെതന്െ, ക്രമപ്രകാരം ചുറവംനിന്നവരെ :റൃശ്മാ?? ചെയ്യു 
നുഗ്രഹിച്ചു. മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തി എന്തെങ്കിലും ക 

റവുണ്ടൊ? ഒരുവന് ലോകത്തില് എത്ര മഹാനായി ജിവിച്ചാ 

ലും അവനു” ഉ ചിതമായ കബറടക്കം ലഭിക്കാതിരുന്നാല് അവ 
൯ അലസിപ്പ്പോയ ഗഭപിണ്ഡത്തിനു സദ്ൃശനാണെന്നു മഫാ 

ഇഞാനിയായ ശലോമോന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാല് 

യോഗ്യമായ കബ്റടക്കമെന്നുക്കൂ തൂ നിസ്സാര കായ്യുമല്ല. നമ്മു 
ടെ ഈ വിശുദ്ധ പിതാവിനു” ആ ഭാഗ്യവും അധിനമായിരിക്കു 

ന്നു. ഇത്രയധികം പട്ടക്കാരും, ശെമ്മാശ്ശുന്മാരു, അത്മേനിക 

ഒറ ഏതെങ്കിലുഠ ഒരു കബറടക്ക ശ്രശ്രുഷയില് സാബന്ധിച്ചി 

ട്ടമള തായി നമുക്കു അറിവില്ല ഇതുസാബന്ധിച്ചുള്ള സന്നാഫ 

ങ്ങളു ക്രമികരണങ്ങളും എത്രയോ ഉപരിയായി രിക്കുന്നു. ഒരു 
രാജര്ഷിക്കുചിതമായവിധാതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു അതും സാ 

ധിച്ച രിക്കുന്നു. ലോകപ്രകാരം നോക്കുന്ന പക്ഷവും അദ്ദേഹം 

ഒരു മഫാന്തന്നെ ആയിരുന്നു. തോല്വികളില്പോലും നിരാ 
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ശകൂടാതെ സധൈധയ്യം പോരാടി ജയഘോഷം കൊണ്ടിട്ടുള്ള വ 

നാണ്. ഒരു കുറവും അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. 

തആത്മീയപ്രകാരവും അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനും യാതൊരു ക 

റയും കുറവും ഇല്ലാത്തവനും ആയിരുന്നെന്നാണു നമ്മുടെ അഭി 

പ്രായം. പലക്കം അതു അറിയന്നതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാര 

ണം, അദ്ദേമും അതു അശ്ശേഷംഭാവിക്കുന്നയാജല്ലായിരുന്നു എ 

ന്നുള്ള താണു . നമ്മുടെ കത്താവു” ഒഗ്രമായി ശപി ച്ചിട്ടുളള കപ 

ടഭക്തിയുടെ നിഴല്പോലും അദ്ദേഹത്തില് ഇല്ലായിരുന്നു. നമ്മ 

റം ആരോടടുത്തു ഇടപെടുന്നുവൊ അവരുടെ ജീവിതരഹസ്ൃങ്ങ 

ഠം നമുക്കു ഗ്രഹിപ്പാന് സധിക്കുന്നതാണല്ലൊ. നാം ചെവപ്പും 

മുതല് അദ്ദേഹത്തോടുക്ൂടെ താമസിച്ച ട്ട്ളവനും അടുത്തു പെ 

രുമാറ യ് ട്ടള്ള വനും അത്രെ ദൈവത്തിനു ഇഷ്ടരമുമ്ള നടപടി 

കളല്ലതെ അദദ്ദഹത്തിന്െറ ആത്മീയ ജീവിതത്തില് നാം ക 
ണ്ടിട്ടില്ല. ആത്മീയ കായ്യങ്ങളില് അദദ്ൂഹം എത്രയും ക്രമവും 

നിഷ്ഠയും ഉള്ള വനായ രുന്നു എന്നതിനു നാം ദ്ൂക്സാക്ഷിയാ 

ണര്. നതൃവുമുള്ള വേദവായന, യാമങ്ങഠം തോറം-__വിശി 
ഷ്യ പാതരാത്രിക്കുപോലും __൭ള്ള നമസ്ക്കാരങ്ങറം, നോമ്പാ 

ചാരം എന്നിവ ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച, പ്രഭാതം വവ 

രെ നവ ഘ്നം അദ്ദേഹം അനുഷ്ടിച്ചുവന്നു. രോഗശയ്യയിലാ 
യി സംസാരശക്ത। ക്ഷയില്പിട്ടും യാമങ്ങളില് അദ്ദേഹം കുരിത്തു 

വരപ്പു നമസ്ക്കരിക്കു മായിരുന്നു. വിശുദ്ധ സഭയുടെ വിശ്വാ 

സാചാരങ്ങളെപ്പററിയുള്ള അറിവില് അദ്ദേഹം അദ്വിതീയനാ 
യിരുന്നതൂപോലെ തന്നെ അവയുടെ അനുഷ്ടരാനങ്ങളിലും കട്ടും 

പാന്നോക്കുമായിരുന്ില്ല. സുറിയാനിഭാഷ, കാനോന്, സഭാ 
ചരിത്രം എന്നിവയില് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഓമ്മശക്തിയോ 
ടൃക്രടിയ പാണ്ഡിതും മററാക്കുള്ളൂ? അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മ 
ല്യാനായിരുന്. ബലഹീനനായ നാം അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശിഷ്യ 
നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ കബറടക്കം ഇന്നു നടക്കുന്നതു അ 
ത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. വലിയ നോമ്പിലെ ആദൃ ശനിയാഴ്ച, 
യായ ഇന്നു - ഭൂലോകമല്ലാനായ മാര് അപ്രേമിന്െറ ഓാമ്മദിവ 
സമായ ഇന്നു - മലങ്കരയുടെ വലിയ മല്പാന് ദിവംഗതനായിരി 
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ക്കുന്നു. നമ്മുടെ കത്താവിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിമരണം മരി 
൮) മാര് തേവോദോറോസു” സഹദായുടെ ഓമ്മദിനുമായ ഇന്നു. 
കൊല്ലപ്പെട്ട സഹദാ എന്ന പേരിന൪ഹതയില്ലെങ്കിലും അതു 

പോലെയുള്മ. പല പിഡകഠം സഭയ്യൃവേണ്ടി സഫിക്കയാല് 
ഒരു “മൌദ്യോനോ?? എന്ന നാമത്തിനു യോഗ്യനായിത്തിന്നി 
രിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെത്രാച്വന് കബറടക്കുപ്പെടുന്നു. പ എന്നു. മാത 

മല്ല വലിയ നോമ്പിത്. ശനി, ഞായര് ഈ ആഴ്ചകഠം ഒഴിച്ചു 
കള, ദിവസങ്ങളില് വിശുദ്ധ ടാ തനി സഭ അ 
നുവദിക്കുന്നില്ല. ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില് അര്പ്പൂക്കണമെന്നു 

നിരബന്ധവുമാണു. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്ന വാത്ത 
എങ്ങനെയൊ പ്ര ചരിച്ച മിനിയാന്നു അദ്ദേഹം കാലംചെയ്തു 
രുന്നെങ്കില് വി. കര്ഖബാനാനന്തരം സംസ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത। 

നുക്. ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനു നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹ 
ത്തിനെറ വേര്പാടു എത്രയും ശാന്തമായിരുന്നു. യാതൊരു ചേ 

ഷ്ടയൊ ഗോഷ്ട്ിയൊ ശ്രടാതെ നാഴികമണിയുടെ പെന്ഡുലം 
ചലനരഫ 'തമാകമ്പതുപോലെ ആണു അദ്ദേഹത്തിന്െറ ശ്വാ 

സം നിന്നതു”. അതിനു വളരെ മുമ്പു മുതല് ഞങ്ങംം പ്രത്യ 

ക പ്രാത്ഥനകളും ഗാനങ്ങളും ചൊല്ലു ക്കൊണ്ടിരുന്നു. വിശ്വാ 

സപ്രമാണം ചൊല്ലിത്തിന്നപ്പോറം കൃതം പന്ത്രണ്ടു മണിക്കു മ് 
ശിഹാതമ്പുരാന് ലോകരക്ഷയ്യച്ഛവേണ്ടി ക്രശിക്കപ്പെട്ട വെള്ളി 

യാഴ്ച ദിവസത്തിലും ആ നാഴികയിലും അദ്ദേഹം കത്താവില് 

നിദ്ര പ്രാപാച്ചു. ക്രടാതെ ഒരാറം മരിച്ചാല് അതിന്െറ മൂന്നു, 

ഒന്ചതു'; മുപ്പതു” എന്നി ദിവസങ്ങളില് ആ ആഠംക്കുവേണ്ട। 

വി. ബലി അര്പ്പിക്കണമെന്നാണല്ലൊ സഭയുടെ കല്പന. ന 
മ്മുടെ മെത്രാച്ച൯ ഇന്നലെ കാലംചെയ്യതുകൊണ്ടു മേല്പറഞ്ഞു 

മുന്നു ദിവസളിലും നമ്മുടെ സഭയിലുള്ള സകല പള്ളികളിലും 

കുരബാനയില് അദ്ദേഹത്തെയും ഓക്കുന്നതിനു സകയ്യമുണ്ടാ 

യാരിക്കുന്ന. ഇവയൊക്കെയും അതുഭുതകരമല്ലയൊ?* ദൈവ 

ത്തിന്െറ പരിശുദ്ധന്മാരെ നാം ഇങ്ങനെയാണു തിരിച്ചറിയേ 

ങ്ങത്ു്. ആകയാല് ഇദ്ദേഹത്തിന്െറ മരണംമൂലം നമ്മുടെ സ 

ഭയ്യ ഒരു വലിയ പുണ്യവാളന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ 

നഷ്ടം വലുതാണ്. നമ്മുടെ പണ്ഡിതനായ മല്ലാ൯ ഇന്നു ന 
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മ്മില് നിന്നു” പിരിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വലിയ മെ 
ത്രാപ്പ്യോലീത്താ ഇന്നു കാലം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ 
വിശുദ്ധ പിതാവു" ഇന്നു എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക 
ണ്ടാലും ഇസ്രായേലില് ഒരു വലീയ രാജ വു” ഇന്നു വീണിരി 

ക്ദന്നു. അവക്കെന്നപോലെ നമുക്കം ഇതൊരു സന്താപ ദിന 

മാണു്. ഇതുവരെ അദ്ദേഹം നാമേവരെയും തന്െറ ചിറകുക 
ളിന്കിഴില് കാത്തുകൊണ്ടു. അദ്ദേഹം നമ്മോടു സഹതാപമു 

 ഒളവനാകയാല് ദൈവസന്നിധിയില് നമുക്കുവേണ്ടി മുട്ടിപ്പായി 
മഭ്ധൃസ്ഥത നടത്തുമെന്നു നമുക്കു സമാശ്വസിക്കാം. നിതിമാ 
നെറ പ്ര ത്ഥനയുടെ ശക്തി വലുതാണല്ലെ. അദ്ദേഹം ഏ 
തെല്ല ൦ തത്വങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളെയും മുന്നിത്തി പോരാ 
ടട യൊ, അവയെ സംരക്ഷ, ചൂപോകേണ്ട കടമ നാമേവക്കും ഉ. 

ണ്ടു. ““നങ്ങാം എന്നെ സ്ന്റേഹിക്കുന്നുവെകില് എന്െറ കല്ല 
നകറം അനുഷ്ടിപ്പിന്? എന്നു നമ്മുടെ കത്താവു തന്െറ ശിഷ്യ 
ന്മാക്കു കൊടുത്ത അന്ത്യ സന്ദേശപ്രകാരം നമ്മടെ ഈ വലിയ 

മെത്രാധ്നോടു നമുക്കുള്ള സ്റ്റേഹത്തെ പ്രതൃക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതു” 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആദര്ശങ്ങളില് ന ന്നു വൃതിചലി ക്കാതെ 
ധൈയ്യസമേതം പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നത നാല് ആയിരിക്കണം 
എന്നു നാം നിങ്ങളെ അനുസ്തരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

ഒരാശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. ഞ്ഞാന് നല്ല പോര് പൊരുതു 
ഓട്ടം തികച്ച. വിശ്വാസത്തെ കാത്തു. ഇനി നിതിയുടെകി 
രിടം എന്നിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു ആയതു നീതിയുള്ള ന്യായാ 
ധിപതിയായ കത്താവു തആ ദിവസത്തില് എനിക്കു തതം?” എ 
നു പാൌാലോസു ശ്ലീഹാ തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കാന്ന 
വചനം നമ്മുടെ ഈ വിശുദ്ധ പിതാവിനെപ്പററി ത്രയും 
ചേപ്വയായി രിക്കുന്നു എന്നതുതന്നെ. അദ്ദേഹം നമുക്കുവേണ്ടി 
പ്രാത്ഥിക്കും;; നമുക്കു അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം. 
“നിങ്ങഠം സമാധാനത്തോടെ വസിപ്പി൯? ഏന്നരുളിച്ചെയ്യി ടട 
അദ്ദേഹം നമ്മോടു യാത്ര പറയുവാ൯ പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ 
“വിശുദ്ധ പിതാവെ, സമാധാനത്താലെ പോവുക? എസ വ 
ചനത്താര നമുക്കു അദ്ദേഹത്തോടു യാത്ര പറയാം. ബാലസിം 



൨ാഠ _ ബ്രഥയനിമാസിക 

ഫത്തെപ്പ്പോലെ കിടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം സിംഫക്കിട്ടിയേപ്പോലെ ഉ. 

ണന്നെഴുനേല്ക്കും “വിശ്വസ്ത ഭ,ത്യാ നീ യോഗ്യമായി പ്രവത്തി 
ച; നിന്െറ യജമാനന്െറ സത്തോഷത്തിലേക്കുപ്രവേശിക്കുക്? 

എന്ന ഇമ്പകരമായ ശബ്ദം കേംംപ്യാല് ആ ന്യായവിധി ദിവ 

സത്തില് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിനിടയാക്കട്ടെ. ആ ദിവസത്തി 

ല് അഭിമുഖമായി കാണുന്നതിനും കര്ത്തു, സന്നിധിയില് ക 

രുണ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും സംഗത യാ 

കുവാ൯ പ്രരാത്ഥിപ്പി൯. 

സവശക്തനായ ദൈവത്തിന്െറ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങ 

ളം നിങ്ങളെല്ലാവരോടുംക്രടെ സദാ വര്ദ്ധിച്ച രിക്കുമാറാകട്ടെ- 

ത്ആൃമ്മിന്, 

ആയതു ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കനകമറിയാമിന്െറ 

യും, ഇന്ഡ്യയുടെ ക വല്ക്കാരനായ മാര് തോമ്മൂഗ്ലിഹായുടെ 

യും, തന്െറ കബറടക്കം ഇന്നുനാം ൯ ൪വത്ത ക്കുന്നു എന്ന ഈ 

വിശുദ്ധപിതാവിന്െറയും എല്ലാ പര ശുദ്ധന്മാരുടെയും പരി 

ശുദ്ധകളുട്ടെയും പ്രാത്മനയാല്തനെ................ഞൃമ്മീന്. 

അന്ത്യ സന്ദേശം, 
വം 

മലങ്കരയുടെ 

മാർ ദീവന്നാസ്യോസു” മെത്രാപ്പോലിത്തായില് നിന്നും. 

പരിശഗുഭ്ധ മരേത്തോക്മാ ശ്്രീഹായാല് നംസ്ഥാപിതമായ മലങ്കര സഭയിലെ 

എല്പാ പള്ളികക്കിലെയും വികരോിമാരും ദേശത്തു പട്ടക്കാരും 

ശേഷം ജനങ്ങളുമായി നമ്മുടെ പ്രിയ മക്കകരായ 

എല്പാവരക്കും വാഴ് വു്. 

നമ്മെ ഭരമേല്പിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മികതൊഴുത്തിലെ കുഞ്ഞാടുകളും നമ്മുടെ 

പ്രേമഭാജനങ്ങളുമായ പ്രിയ മക്കളെ, അല്പ ദിവസങ്ങളായി നാം രോഗശയ്യ 

യെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം നിങ്ങഗ എച്പാവരും അറിഞ്ഞിരിക്ക്മെന്ന 

വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏഴുപത്താവവയസ്സു പ്രായമുള്ള വയോവൃഭ്ധനും ഏതാനുസേം 

വത്സരക്കാലമായി വദ്ധമനേങ്ങളായ പലതരം ശതീരാസ്വാഗ്ഥ്യങ്ങളുല്േ പി 

ഡിതനുമായ നമ്മുടെ ഐഹികജീവിതം ഇതിലധികമായി ഭീരഘിച്ചു കിട്ടണ 



അന്തയസന്ദേശം ൨൧ 

മെന്നാഗ്രഹിക്കാനൊ ആശിക്കാനൊ നമുക്കവകാശമുള്ള തല്പല്ലൊ. അതിനേ 

അലംഘനീയവും കരുണസേംപൃണ്ണ്വുമായ ദൈവഹിതത്തിനു സസന്തോഷം 

കീഴ്പ്പെടുകയെന്നുള്ള തല്ലാതെ മറെറാന്നും ഇപ്പോ നം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. 

മലങ്കരസമു ഭയ ചരിത്രത്തില് അത്യധികം വിഷമകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഈ 

സഭയുടെ ഭരണ ചുമതല അനേകതരം ബലഹീനതകളേ.ടും അദയാഗ്യതക 

ളോട്ടം ക്രടിയ നാം വഹിക്കണമെന്നാണു” ദൈവം തിരുമനസ്സായതു”. ഈ ക 

ഴിഞ്ഞ 95 സംവ ബരക്കാലങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു നിഴല്പോലെ ഇ 

പ്പ്പോശ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു ഏഎന്നിരുന്നലും അവ്വയയടെ ഫലങ്ങഗസ സഭയുടെ 

ഭാവിയെ സാരമായ വിധത്തില് സ്ത്രശിക്കാതിരിക്കന്നതില്ലു; അനേകതരം അ 

ത്ൃറപത്തുകളില്ക്രടി മലങ്കഠസമു ദായം കടന്നുക്രടിയതു ദ്ധശക്തനയേ ദൈ 

വത്തിന്െറ കരുണ ഒന്ന കൊണ്ടു മത്രമണ്ട് പി 
ള് | ്ു ളള തി! 

ന അ നു പ്പി ) 
പലവധത്ത ലുള്ള ബലഹിനതകഷ്ക്കു വശംപവ്വ ദനായ നമ്മുടെ കുറവു 

ന 

് 1 ച ൭ (്് 

ളെയും അയോഗ്യ തകയും വിസ്കി; .ഇരക്യാലമെല്ലഠം നിങ്ങളില് ഒരോ 

ഹൃത്തിനായി ആശ യിലധികമായി രുത്തരും നമ്മുടെ സമു ദ യത്തിന്െറ്റ്' തന 

ഥു കയ ശട തിനെപ്പഠഠിയുക്ക സ്കൂരണയും 
നശ്വര നമ്മില്നിന്നു വിട്ടൂമാവന്നത 

ക്കണം. സമുദായനന്മയെ മാത്രം ലാക്കാ 

തിയ്യ 

ന്നി 

നമ്മോടു സഹകരിച്ചു പ്രവത്തി മുറ പം. 

കൃതജ്ഞതയും നമ്മുടെ അ; 
റായ, യി യി 
യിലി 

ക്കി നാം സ്വീകരിച്ച ഫല ചൃഭ്ാതിക്ളെപ്പററിയും പരമാത്ഥമായ അഭിപ്പായ 

വൃത്യസേം നമ്മുടെ €പ്രിജ്മ ള്ളി ചിലക്കെല്പാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ല സംഗ 

തിയെപ്പോലെ മമ്മടേ ഭകമായ വേറൊരു സ്തൂരണ ഈ ഘട്ടത്തില് നമുക്കില്ല. 

പ്രിയ മക്കളെ നാമെല്പാവ്രം മനുഷ്യസാധാരണങ്ങളായ പലതരം ബലഹിന 

തകളോടുക്രടി യ വരാണെന്നും നമ്മുടെ പിതുക്കുന്മാര വളരെ വാശിയേട്ടം ദ 

ണ്വേത്തോടുംക്രടി നടത്തിയ പല വഴക്കുകളും തക്കങ്ങളും ഏത്രയും നിസ്സാരങ്ങ 

ടം ബുദ്ധി ശുന്യങ്ങളുമായി നമുക്കിപ്പേോ തോന്നാവള്ളതുപേലൈ ഏത്രയും ഘന 

മേറിയവയെന്നു നാം കണക്കാക്കിവരുന്ന മിക്ക സംഗതികളും ഭാവി തലമുറയി 

ലെ ആമുകള് നിസ്റ്റാരങ്ങളും ബുഭ്ധിശുൂന്യങ്ങളുമായവയെന്നു വിധി ക്കാനിടയു 

ണ്ടെന്നും നിങ്ങഗ ധരിച്ചു", ചെറിയ ആട്ടി൯ക്രടമാകുന്ന നമ്മുടെ ഈ പാവല്ലെ 
ജ്യ: 

ടട സഭ ഛരിന്നഭിന്നമായിത്തീരാതിരിക്കാനയി സകല വാശികളും വഴക്കുകഴും 

"ഉപേക്ഷിച്ചും സഭയുടെ  യോജിപ്പിനായി യ ഥത്ഥേമരയ സ്വാത്ഥപരിത്യഗേ 
ത്തോടുക്രടിയും സവ്യാത്മനാ പ്രയത്തിക്കണമെന്നുള്ളതു കൈവസന്നിധിയില് 

നിങ്ങളുടെ സവപ്രധനേമ്യ് ചുമ്തലയ ഫി നമ്മുടെ പ്രിയ മക്കളില് ഓരോരു 

ത്തരും സ്വീകരിക്കണമെന്ന നമ്മുടെ അവസാന ശ്വാസത്തോടുക്രടി നം പ്ര 

'ബോധിപ്പിച്ചുകൊൌള്ളുന്നു. ഫറവേനൈപ്പേലെ എഭയകാഠിനയമുണ്ടാകാതെ ന 

മ്മുടെ കുത്താവില് നിന്നു” അനുഗ്രഹംപ്രാപിച്ച ചെറിയ ശിശുക്കളെപ്പോലെയു 

കള മാര്ദ്ദവഹ്ൃ ദ യത്തോടുക്രടി നമ്മുടെ ഈ അപേക്ഷയെ നിങ്ങശ സ്വികര। 

ക്കുമെന്നു നാം വിശ്വസിച്ചുകൊെള്ളുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്വ്യോന്യം കുററങ്ങ 

ളെപ്പുറി മാപ്പുചോദഭിക്കയും ക്ഷാമിക്കയും സഹിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാലപ്പാതെ നില 

അവസാന വിധികത്തവിനെറസന്നിധിയിൽത നിങ്ങശക്കും കരുണയും പപേ 
രതം നം 

മേചേനവും ലഭിക്കുന്നതല്ലെന്ന നിങ്ങശക്കെപ്പാവര്ക്കും അറിവുള്ള താണല്പൊ* 
ക മം 



൨൨ ബഥനിമാസിക 

നമ്മുടെ അസ്ഥികശ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അസ്ഥികളോട്ട കരടി ചേര്ന്നശേ 

ഷവും നമ്മുടെ ഏളിയ സഭയുടെ യോജിപ്പ് നായി സകല വാദങ്ങളും വഴക്കു 

കും മറന്നു പ്രവത്തിക്കാനേള്ള സത്ബുഭ്ധി നിങ്ങളില് നിലനിതക്കണമെന്നുള്ള 

നമ്മുടെ ബലഹിനമയേ പ്രാത്ഥന ഏപ്പേഴ്റേം ദൈ ചസന്ന്ധിയില് അര്പ്പി 

ക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നു നിങ്ങശ വിശ്വസി ച്ചുകൊള്ളണം. ഒരേ അസ്ഥി യിതനി 

ന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തില്നിന്നുള്ള മാംസവുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭയില് 
നിന്നു പിരിഞ്ഞു ദപംയിട്ടുകള സഹോ ദരസമു ദായങ്ങളുമംയി യേ ാജിപ്പണ്ടാക്കണ 

മെന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയ ത്തിശെറ അഗാധത്തില് വളരെക്കാലമായി വേരൂന്നി 

യിരുന്ന ആഗ്രഹം സഫലിഭവിപ്പിക്കാനായി സവ്വപ്രകാരേണ പരിശ്രമിക്കണമെ 
ന്നുള്ളതും നമ്മുടെ അവ സാനശ്വാസത്തോട്ുക്രടി നിങ്ങളെ നാം ഭരമേല്പിക്കു 

ന്ന ഒരു ചുമതലയും ഭാരവൃമായി നിങ്ങശ സ്വികരിക്കണമെന്നു നാം ആഗ്രഹി 

ക്കുന്നു. ്ി 

നമ്മുടെ സഭയുടെ നിലനില്പിനും ക്ഷേമത്തിനും മേല്ഥതിക്കും ഒഴിച്ചു 

ക്രടാത്ത അത്യവേശ്യമെന്ന നിങ്ങളില് പലരും നമ്മോടുക്രടി പരമാത്ഥമഠയി 
വിശ്വചസിക്കുന്നതും ഇതേവരെയായി പല പ്രയാസങ്ങശ സഹിച്ചു നാമെല്പാ 

വരും സംരക്ഷി ച്ചുകണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കാതോലിക്കാസ്ഥാപനത്തെ പുലര 

ത്തിക്കൊണ്ടു പേംകനേള്ള ചുമതലയും നാം നിങ്ങളി 6 ഓരോരുത്തരിലും സമര 

പ്പിച്ചുകൊള്ളൂന്നു. 

കടശ്സി, പ്രിയമക്കളെ! നിതിമാ൯ ആരുമില്ല ഒരുത്ത൯പോലുമില്ല. നമ്മുടെ 

കത്യാവിന്െറ രക്തത്താലല്ലാതെ ഒരു നീതിമാനും നീതികരിക്കപ്പെടുന്നില്ല* 
നമ്മുടെ ഭരണകാലത്തു നാം നിങ്ങളില് ആരെകയങ്കിലും വൃയസനിച്പിക്കയെം 

നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയൊ മനസ്സോടും മനസ്സു ക്രടാതെയും അറിവോടും അറിവു ക്ര 

്രാതെയും വല്പ ദോഷവും ചെയ്തുയെൌ ചെയ്തപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവയെല്ലാം 

വാപികശക്കുവേണ്ടി തനെറ ജീവനെ ഏല്പിച്ചുകൊടു ക്കയും തന്നെ കുരിശിൽ 

തൂക്കിയ വര൪ക്കുവേണ്ടി തന്െറ പ!താവിനോടു പ്രാത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുവനായ ക 

ത്താവിശോമ്ശിഹായില് നക്മോടു ക്ഷമിക്കുമെന്നു നാം ഓരോരുത്തരോടും അപേ 

ക്ഷിക്കുന്ന. അപ്പകാരംതന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മോടു വല്പതും പ്രവത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെ 

ക്കില് അതു നാം നമ്മുടെ മനസ്സില് അശേഷം രശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മശിഹാ 

യില് നാം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളെ നാം അറിയിച്ചുകെളേളശുന്നു. പിന്നെ 

യും പ്രിയരെ! നിങ്ങശ ഒരുത്തനുവേണ്ടി ഒരുത്ത൯ പ്രാരത്ഥിപ്പിന് എന്നു വിശുദ്ധ 

യാക്കോബ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പാലെ നമുക്കുവേണ്ടി നിങ്ങശ പ്രാത്ഥിപ്പി൯. 
നാം മരിക്കുന്നതായാലും സ്വസ്ഥ തപ്രാപിക്കുന്നതായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രാരത്ഥ 

ന നമുക്കു വിലയേറിയ സഹായമാകുന്ന “ഞാന് നല്പ പേരേപൊരുതു, ഒട 

ത്തെ തികച്ചു വിശ്വാസത്തെ കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വ 

ച്ചിരിക്കുന്ന. ആയതു നീതിയുള്ള ന്യായ 0ധിപതിയായ കത്താവു ആ ദിവസത്തി 

അ എനിക്കു തരും? എന്നു വശുഭ്ധ പയമൂസു് ത൭ ക്കുറി പ്ൂതന്നെ പറഞ്ഞ വ 

ചനം പാപിയായ നമ്മിലും നിവത്തിക്കുന്നതിനായി നമുക്കുവണ്ടി ഇപ്പോഴും ന, 

മ്മുടെ കാലശേഷവും നിങ്ങശ പ്രരേത്ഥിക്കയം പട്ടക്കാര വിശുദ്ധ കുര്ബാന 
ആത 7 

ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുണമെഷ്ജ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേത്തോടു നരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. 



ഏര് കാലി അന്തൃയസന്ദേശം ൨൩. 

നമ്മുടെ കത്താവായ യേശ്വമ”ശിഹാ അദ്ദശമാ യിരിക്കുന്ന തന്െറ വലത്തു 

കൈയെ ഖബലഹിനനും പാപിയുമായ നമ്മുടെ വലത്തുകയ്യോടുക്രടി നിങ്ങളുടെ 

മേല് നീട്ടി നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കൈക ചെയ്യൂ 

ന്ന എല്ലാ വേലകളയും അനുഗ്രഹിക്കയും നക്കെയും നിങ്ങളെയും വിശ്വാസിക 

കയ നങ്ങളുടെ എല്പാ മരിച്ചുപോയവരെയും തന്െറ സ്വശ്ലീയ പവദൈസാ 

യില് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്വാന് നാം പ്രാരത്ഥിക്കുന്നു. 

അതു ദൈവമാതാവായ വി: കനൃകമറിയാമിനെറയും സകല പരിശുഭ്ധ 

ന്മാരുടെയും പ്രത്യകം നമ്മുടെ കാവല്ക്കാരനായ മാരത്തോമ്മാ ലൂ(ഹായുടെയും 

പ്രാത്ഥനകളാഅ തന്നെ തൃമ്മിന്, 

പിതവോയ മ ഭവത്തിന്െറ സ്ന്റേഹവും ഏകജാതനായ പൃത്രന്െറ കൃപ 

യും വിഗ്ുഭ്ധറുൃഹറയുടെ സംബന്ധവും സഹവ സേവും നമ്മുടെ പ്രിയമക്കളെ! 

നിങ്ങശ എല്ലാവരോടും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമ്മിന്. 

1109 കുംഭം 11 _ംനു- കോട്ടയത്തു പഴയസനെമ്മനാരിയില് നിന്നും 

ന നാ പാന... 

4 

തിരുമേവിമാരുടെ പടങ്ങറാം. | 

മലങ്കരയുടെ മാര് ദീവന്നാസ്യോസു” മെത്രാപ്പോ | 

ലീത്താ തിരുമനസ്സു കാണ്ട് കാലം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പു 

അവസാനമായ। എടുക്കപ്പെട്ടതും യശശ്ശൂരീരനായിത്തി റ്റ 
ന്ന ശേഷം ശവസംസ്ക്കാരവേളയില് ദൈവാലയത്തി 

നകത്തുവച്ചും പുറത്തുവപ്പും എടുത്തിട്ടുള്ളവയും നല്ല | 

ആര്ട്ടുപേപ്പറില് അടിപ്പിട്ടുള്ള വയുമായ പടങ്ങറം തയാ 4 

റായി രിക്കുന്നു. വലിയ തരുമേനിയുറഠംപ്പെടെ അഞ്ചു തി [] 

രമേനിമാരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള. പടവും വില്പനയ്യ, ത | 

യാധൃണ്ടു്. , 

മിതമായ വില, ശരിയായ കമ്മീഷന്. 

അപേക്ഷി ക്കേണ്ടും മേല്വിലാസം: 

മാനേജര്, ബഥന മാസിക, 

തിരുവല്ലാ. 

റ്. 2. മേല് പറഞ്ഞവ മെത്രാപ്പേലിത്താം തിരുമനസ്സിലെ 
0-൦ ദിവസം അടിയന്തിരത്തില് (മീനം 11 -ം൦നു-,, പഴയസിക്മനാ 

06... [ (2 റ്തി 8 ( (യയാ () (നോയ () [ (യി [ [ (0 [7 4 (ക 

[കി 

ി 

ലി 

രില്വ ച്ചും വാങ്ങിക്കുവാന് കി ട്ടന്നതാണു, 

ഗ് 
ഹ് ശി കു വര് 

ടം 9 ൦... യയാ 0 0 (5555 (യ [ [) (യ [ 1 0 (യാ (ടാ 4 



ബഥനിമാസിക 

മലങ്കര സഭാ ഭാസ്വാ൯. ൭ 

(ഗാഥ) 

(കടമ്പനാട്ട ററി. ജി. അബ്രഹാം ബി. ഏ.) 

പ്ൃവദിശാംഗനത൯മുഖ്യമാകുല 

പൃവ്വമേറ,ചെറവകവത്തിരുണ്ടു! 
പചൈങ്കിളിപാടിയകിത്തനമന്നുഗ്രം 

ചങ്കം।ല്ത്തറപ്പവിലാപഗാനം 

കാലത്തുതുമണംവിശയപ്പംകാററ-- 

ക്കാലത്തീവിശ്വത്തിന്വീര്പ്പായ്ത്തോന്ധി 

വാനായോരൊററമ്മരിബടം ചാത്തിഹാ! 

നാനാദിശിയിലുദുഃഖുചദരം. 

നേരോല്പാദിനജനാനുകൂലന്മാരി 

ലാരോദിവംഗതനായോദേവ! 
പടകിയില്ഘണ്ണാനിനാദമെന്തെ,ങ്ങുമേ 

പടളികൊണ്ടീടുന്നചിത്ധവ്വരൂുപാ! 

കാതില്മുഴങ്ങുന്നദീനവൃത്താന്തമോ? 

ഫാ! തിരുമേനിയൊപൊയ്യുഴിഞ്ഞു! 

ദൈവമെ! തൃപ്പദപങ്കജഹംസംമാ൪- 

ദീവന്നാസ്യോസാമെ൯താതനെങ്ങോ? 

പേരാളു മിച്ചെവസ്തറല്സഭാപാലനാ - 

യാരാലുംവാ ്രിയട്ടദിവൃദീപം, 

കാലക്കേടാക യ*വാതച്പുഴലി?"യാര 

ജവാലയണഞ്ഞോപൊലിഞ്ഞുപോയോ? 

അന്നം
 യാന

് 

പ മലദര സഭാ ഭാസ്വാന് അഥവാ മാര് ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലി 

ത്താ തിരുമനസ്സകെണ്ടടു ഏന്ന പേരില് സാമാന്യം ദീര്ഘമായേ ഒരു ജിവചരിത്രം 

(ഗദ്യം)ഉടനെ പ്രസിഭ്ധപ്പെടുത്തണമെന്നു്"ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു', അതുസംബ 

ന്ധിച്ച കഴിവുള്ള വിവരങ്ങ സദയം അയച്ചുതന്ന് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഏന്നെ 

സംഥയയിക്കണുമെന്നു സമുദായാഭിമനികളായ ഏവരോടും അഭ്ൃ൪ത്ഥിക്കുന്നു. 

7 ദു. 2. (കുമ്പനാട്) 



പ്ത്ത് ചക്കര സദാഭാസ്വാന് ൨൫ 

ഒമ്പതില്കുംഭമേ! പന്തരണ്ടേ, പന്തരണ്ടേ! 

അന്പണുചേരാഞ്ഞമദ്ധ്യാന്നമേ! 

എന്തിരുമേനിതന്പ്രാണമരുത്തിനെ 

യെന്തിനോനിഷ്കൃപംഹോ!ഫരിച്ചൂ* 

കണ്ണീര്ക്കടലിലീമാതാവേത്തള്ളിവി. 

ടടണ്ണിക്കിടാങ്ങളേയും പതിപ്പോ? 

ഫാ! ദിവൃഭാസ്വാനെ**വെള്ളിപ്പുടംമുടി റ് 

മേദിനിയില്നിന്നുമെങ്ങൊളിച്ചു? 

ആമയമറെറാരുതമ്പുരാന്തന്നെയി ച് 

ഭീമമാംനഷ്ടംവരുത്തിവെച്ചു! ചി 

ഏതിനുമുദ്ദേശ്യംപ്രദതൃകമു൭ 

നിതിമാനല്ലയൊദേവദേ 

ി 

യു ) ൯, ലെത്തിച്ചുനേരത്രെ്ൃദയ ദേവ 

മേലുംമലങ്കരപ്പുവാടികാക്കുമ _ം 

മ്പോലുംസിദ്ധാത്മന്നുനിതൃസ്വസ്തി 

നി. വ. ദി. ശ്രി. മലകര ഇടവകയുടെ 

മാര് ദിീവന്നാസ്യോസു മെര്രാപ്പോലിത്താ തിരുമനസ്സിലെ 

കഞബ്വറടക്കം, 

മലങ്കര സുധിയാനിസഭാഭാസ്വരനും., ഭക്തശിരോമണിയും 
വേദശാസ്രരപാരംഗതനു: ആയി രുന്ന മലങ്കരയിടവകയുടെ മാര് 
ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഇക്കഴി 
ഞ്ഞ കുംഭമാസം ൧൨.0൦൯- വെള്ള യാഴ്ച പകല് പന്ത്രണ്ട 
കാല്മണ ക്ക് അനേകായിരം ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിലാപപ്പപാ 
ത്ഥനാമദ്ധേ, നിതൃശാന്തി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നുമമ വിവരം 
ഇതിനോടകം ഏവരും അറിഞ്ഞി രിക്കുമല്ലൊ. 



൨൬ . ബഥനിമാസിക 

സ്തയ്യപുരുഷന്െറ വി: ശരീരം സുഗന്ധാദിലേപനുംച്ചെയ്ത: 
സ്ഥാനാനുയോജ്യമായി സിംഹാസനത്തില് ആസനസ്ഥനാക്കി 
യശേഷം പഴയസിമ്മനാരി പള്ളിമദ്ബഹഫായില് പശ്ചിമാഭി 
മുഖമായി ഇരുത്തി. യഥാത്ഥയതിവയ്യലക്ഷണംതി കച്ചം പരി 
ശോഭിക്കന ആ വന്ദൃശരീരത്തെ ഒരുനോക്കുകാണുവാന് കൊ 
തിച്ചുകൊണ്ടും, തൃക്കൈ മുത്തി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനുകൂള. 
മല്ക്കണ്ഠയോടും ശ്രടെ അസാഖ്യം ഒനങ്ങറം നാനാദേശങ്ങളില് 
നിന്നും ക്രട്ടമായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ബാവാ തിരുമനസ്സകൊ 
ണ്ടു മററനേകം വൈദി കത്രേഷ്ടമ്മാരുടെ സഫ്ഫകരണത്തോടുശ്ര 
ടി കബറടക്കശുശ്രുഷയുടെ ഒരു ഭാഗം നിവഹിച്ചശേഷം പരേ 
തനായ തിരുമനസ്സിലെ “കൈമുത്തു"" നടത്തപ്പെട്ട. 

സിമ്മനാരിമുററത്തു ഒരുക്കിയ പന്തലില്വച്പു” രാത്രി എ 
ടമണിയോടുക്രടി കാലംചെയ്തു പുണ്ദപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചു 
ജമ, പ്രസംഗങ്ങറം നടത്തുകയുണ്ടായി. ദിവൃശ്രീമാന്മാരായ ഫാ 
ദർ അലക്സിയോസു” ഒ. ഐ. സി.., ഫാദര് സി, എം. തോ 
മസ്സ് എന്നി വരും, റാവുസാഹിബു” ഒ. എം. ചെറിയാന്, മെ: 
കെ. സി, മാമ്മന്മാപ്പ്ിള, സി. പി. തരകന്, കെ. എം. മാ 
മ്മന്മാപ്പിള എന്നി മാനൃന്മാരുമായിരുന്നു പ്രസംഗങ്ങഠം നട 
ത്തയത്്. രാത്രിമുഴുവ൯ പ്രതേക നമസ്കാരങ്ങളും ശുശ്രൂഷക 
ജം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശനിയാഴ, രാവിലെ കാതോലിക്കാ 
ബാവാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, മാര് ഗ്രീഗോറിയോസു", മാര് സേ 
വേറിയോസ്റ്റ്, എന്നി തിരുമേനിമാരുടെ സഹകരണത്തോടുക്രടി 
മൂന്നുന്മേല്ക൪ബാന അര്പ്പിച്ചു. കര്ബാനമദ്ധ്യ, കാതോലി 
ക്രാബാവാ തിരുമേനി പരേതനായ വന്ദുപൂരുഷനെക്കുറിപ്പുളക 
സ്കൂരണകളെ ക്രോഡീകരിച്ചു ഹൃദയാവങ്ജകമായ ഒരു പ്രസംഗം 
ൽ ചെയ്ത. കര്ബാനാനന്തരം വിണ്ടും “കൈമുത്തു?? നടത്ത 
പ്പെട്ട. 

തദനന്തരം ശോകസസ്പുണ്ണമായ സാസ്ല്ലാരയാത്ര അഥവാ 
നഗരികാണിക്കത? ആരംഭിച്ചു. ഇരുപതോളം പൌന്വെള്ളി 
ക്ദരിശുക൦ം, അനേകം മത്തുക്ടേകറം ആടിയടയ സന്നാലത്തോ 

[കി 

& ഈ പ്രസംഗം അനൃത്ര ചേത്തിട്ടൂണ്ടു”. . (പത്രൂധിപര) 



കണ്വറടക്കാ ൨) 

ടൃക്ൂട യുള്ള ഈ യാത്രയില് അനേകായിരം ജനങ്ങളും ൨00.ല്൯ 

പരം വൈദികന്മാരും, വന്ദ്യ തിരുമേനിമാരും പരകൊളണ്ടിരുന്ന 
വെന്നുള്ളൂരു) പ്രത്യേകം പ്രസ്ലാവയോശൃമത്രെ. റഃഖദ്യോതക 

മായ ബാന്൨ വാദുത്തോടുക്രടി സന്താപനിമഗ്നരായ ജനസം 

ഘ്വം മന്ദം മന്ദം നടകൊണ്ടു പഴ്യസമ്മനാരിയുടെ ““കരിശ്ം 

തൊട്ടി"? വരെപോയി। “യാത്രപറല്ില്” എനം ഹൃദയസ്റപശക 
മായ കമാം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ ശുശ്രുഷ കഴിഞ്ഞശേഷം 

 മേല്പടുക്കാരും മറ൨ വൈദികരും പുണ്യപുരുഷന്െറ കൈ 
മുത്തി, നന 

 അനുന്തരം ദൈവാലയത്ത നെറ ദക്ഷിണദാഗത്തുള്ള മുറ। 

യില് പ്രതേകം തയ്ക്യാര്ചെയ്യിരുനന കബറില്: വ: ശരീരം ഇ 
രത്തി കുത്തുരുക്കംകൊണ്ടു മൂടിയശേഷം ഭക്തജനങ്ങളുടെ ദശന 
ത്തനം കാണിക്കഅരപ്പിക്കലിനുമായി ഒരു സിമന്൨ സ്ലാവു 
കൊണ്ടു തല്ക്കാലം കടിരം മറയ്യ്കയുണ്ടായി. ഈ പുണ്യച 
രിതനെറ ദിവൃശരീരം ഈ ലോകത്തില് നമുക്കിനി ദ്ൃശ്യമല്ലെ 
ങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്െറ അപദാനങ്ങം സുറിയാനിസഭയി 
ലെന്നപ്പാ സകല ക്രിസ്ത്രീയ വകുവ്റ്യുകാരുടെയുമിടയില് ആ: 
നദൂതാരം പ്രശോഭിക്കുമെന്നുള്ളതിനു” രണ്ടു പക്ഷമില്ല. 

കബ്ബറടക്കത്രുശ്രുഷാനന്തരം അടിയന്തിരം കേമമായി നട 
മ്മോണ്ടതിനെക്കുറിച്ചു പക്കിപ്രതിപുരുഷന്മാരുടെ ഒരു യോഗം 
കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമനസ്സിലെ അദ്ധൃക്ഷതയില് ക്രടുക 
യും ൧0൧൧ പാ അരിവച്ചു"; മുപ്പുതാംദിവസം അടിയന്തിരം കേ 
മമായ നടത്തുവാന് തീരുമാന ക്ഴകയുമുണ്ടായെന്നുള്ള. തും ഇത്ത 
രുണത്തി ല് പ്രസ്ലാവ്യമത്തെ. 

സ്ധസഭാവാത്തകറം, 
[7 

മുപ്പതാം ദിവസമടിയന്ത ൪൦. കാലം ചെയ്തു മാര ദിവ 

ന്ാസ്്യോസ് മെത്രാപ്പോലി। ത്താ തിരുമനസ്സിലെ ൩൨-൨൦ ദിവ 
സമടിയന്തിരം ഈ മാസം ,൧0-ഠ ം; തിയതികളിരു 



൨൮ ബഥനിമാസിക' 

(വെള്ളി; ശനി) പഴയ ഡിമ്മനാരിയില് വച്ചു് എത്രയും കേമ 
മായി നടത്തുന്നതിനു വേണ്ട സകല ഒരുക്കങ്ങളും ഉജ്ജിതമാ 
യി ലെയ്തുവരുന്നു. ആയരത്തി ഒന്നു പറ അരിവച്ചു" സദയ ന 
ടത്തുനമിന്ത് വേണ്ട സജ്ജകരണങ്ങളത്രെ നടത്തുന്നതു”. 
നി. വ. ദി. മ. ശ്രി. കാതോലിക്കാബാവാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു” 
മററ തിരുമേനിമാരുാ സിമ്മനാരയ ല് താമസിച്ചു” അടായന്തി 
രക്കമ്മട്ടിക്ക വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങഠം അപ്പഴപ്പോഠം കൊടുത്തു", 
ഇതു ക്രടുതല് . കായ്റ്ുക്ഷമമാക്ക ത്തിതുകൊണ്ടരിക്കുന്നുവെന്നു 
മ്ളതും വിശിഷ്യാ പ്രസ്ലാവ്യമത്രെ 

അസ്സോസിയേഷന്. നി. വ. ദി. റി ഗിവാഗീസു് 

മാർ ദീവന്നാസ്യോസ്” മെത്രാപ്പോോലിത്താ തിരുമനസ്സിലെ ദേ 

ഫവിയോഗത്താല്, ഒഴിവു വന്ന രിക്കുനം മലങ്കര മെത്രാപ്പ്യോലി 
ആരാ സ്ഥാനത്തേക്കു ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും മറവമാ 

യി മലങ്കര അസ്സോസിയേഷന് വിള ച്ചുകൂട്ടന്നതിലേക്കു സഭാ 

ദ്ധൃക്ഷന് കല്ലനു പുറപ്പെടുവിച്ചുവെങ്കിലും, സന്ധിപര ശ്രമങ്ങ 

റം നിമിത്തം തല്ക്കാലത്തേക്കു അഃസ്ലാസിയേഷന് നടത്തുന്നത് സ 
ല്ലെന്നുംസൂക്ഷ മമായറിയുന്നു. 

സന്ധിയാലോചന. മലക്ഛ സുറിയാനിസഭയില് ദീര്ഘ 
കാലമായ। നിലനിന്നിരുന്ന ഭിന്നത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതി 
നായി ഇരുഭാശാത്തയും നേതാക്കന്മാര് ചേന്നു ഒരു രാജിയാ 

ലോ ചക്കമ്മററി രൂപികരിച്ചു”, കഴിഞ്ഞ മാസാവസാനം മു 
തല് സമാധാനപര്്രമങ്ങറം നടത്തിവന്നിരുന്ന വരം ഏ 

വക്കാ അറിവുക്ക്താണുല്ലൊ. 

ഈ സന്ധിപരശ്രമങ്ങഠം പരിപ വിജയത്തെ പ്രാ 

പിച്ചിരിക്കുന്നു വെന്നും, അന്തഃഛിദ്രം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള 
വൃവസ്ഥകഠം 88" ഇരക്ൂട്ടരും ഒപ്പുവച്പിരിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള. 

സംഗതി സീമാതീതമായ സന്തോഷ്മോടുമ്രടി പ്രസ്താവിച്ചു 

കൊള്ളുന്നു. സന്ധിവ്യവസ്ഥകളില് ഓരോ ക്രട്ടക്കമുക്ള ജയാ 

പജയധക്ങ മളപ്പുററിയുള്ള വിന്തയ്കയധിനരാകാതെ,സമുദായ ഐ 

കൃത്തേയും പുദരാഗമനുത്തേയും മുന്നിരത്തി കൂടുതല് ക്ഷമിക്കു 



്് 

ദാവാത്തകഠം ൨൩ 
& 

യും സഫക്കയും ചെയ്യുവാന് അഫമഫമികയാ ഓരോ ഭാഗ 
ക്കാരും വത്തയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണറിയുന്നതു”. സമുദായാദ്ധൃക്ഷ 

ന്മാരും ഗണനിയുന്മാരായ മറവനേതാക്കുന്മാരും ക്രടിച്ചേന്നള്ളു 
ഈ വൃവസ്ഥകഠം എത്രയും വേഗം തന്നെ പ്രായോഗികമായി 
തീരുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. 

രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള മേലദ്ധൃക്ഷന്മാരും, നേതാക്കന്മാരും, 
ജനങ്ങളും എകോദരസഫോദരങ്ങളേപ്പോലെ വത്തി ച്ചു, ഫസ്റ 
നഫസ്ത്ം ചേത്ത്” നടക്കുന്നതു കാണ്മാന് കൊതിച്ച കണ്ണുകളും 
കേഠംക്കുവാ൯ കൊതിച്ച കാതുകളം ഇപ്പ്യോഠംതന്നെ ജന്മസാ 
ഫല്യം കൈവന്നതായി ഗണി ച്ചാല് അതു കററകരമൊ? 

കാലം ചെയ്തു മാര് ദീവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ 
തിരുമനസ്സിലേക്കു മലങ്കര സഭയിലുണ്ടായിരുനാ അതുന്നത 
സ്ഥാനവും, അതൃഗാധവും സുസ്ഥിരവുമായ ദൈവഭക്തിയും 
മറവം നോക്കുന്നപക്ഷം തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു പഴയനിയമ കാല 
ത്തു” അടിമവീടായ മിസ്രയിമിരനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ നാടായ 
“കനാനിലേക്കു"? ഇസ്രായേല് മക്കളെ ആനയിച്ച “മോശയെ? 
പ്പോലെയുള്ള സ്ഥാനത്തിനര്ഹന് തന്നെയെന്നുള്ളതിനു സംശ 
യമില്ല. അതിദിരഘമായ തന്െറ ആയുസ്സു മുഴുവനും ---അവസാ 
ന നാഴികവരെ..ഇസ്രായേല്ജനത്തിനെറ സ്വാതന്ത്രുസംരക്ഷ 
ണത്തിനായി ചിലവിട്ടെങ്കിലും സ്വാതന്ത്്യദേശത്തു്” ചെന്നെ 
ത്തി ജനൂസാഫല്ൃമടയുവാനുള്ള സരഭാഗയം മേശയും” സിദ്ധി 
ച്ഛില്ലെങ്കില് മലങ്കര സഭയെ ന്യായാനുസ്തൃതമായിരിക്കുന്ന സ്വാ 
തന്ത്രപന്ഥാവില്ക്രടി അവസാനശ്വാസംവരെ വഴി നടത്തി 
ക്ല “മലങ്കരസഭയിലെ മോശ്യ്ു, യ, ആ ഭാഗയം ലഭിക്കാഞ്ഞതി 
ല് എന്തിനു പരതപ്പിക്കുന്നു! മോശ സ്വതന്ത്രദേശം നോക്ക] 
ക്കണ്ടതുപോലെ ഈ വന്ദൃതിരുമേനിയും സ്വതന്തത മലങ്കര, 
സ്വദുഷ്ടിപഥത്തില് കണ്ടുംകൊണ്ടുതന്നെയത്രെ മൃുതിയടഞ്ഞത്ു 
എന്നു സമാശ്വസിക്കാം, 



ന്ധ വെഥനിമാസിക 

ബ്ഥയസ്യാത്രമവാത്തകഠം. 

ഹാശായാഴ. ഫര്്ശാദിവസങ്ങളില് ഇവിടെ. നടത്തറ 

ടുന്ന ധ്യാനം, ശ്രുശ്രൂഷ മുതലായവകളില് സംബന്ധില്പാന്ദായി 

മുന്ാണ്ടുകളിലേപ്പോലെ ഇക്കൊല്ലവും ദൂരസ്ഥലങ്ങളില്നിന്നും 

പലര് വരുവാന് ആഗ്രഫിക്കുന്നതായി അറിവു കിട്ടിക്കൊണ്ടി 

രിക്കുന്നു. ഇവിടെ താമസത്തിനു വേണ്ട സരകയ്യങ്ങളുണ്ടാക്കു 

ണമെനാളളവ൪ വിവരം മു൯പുശൂടി തന്നെ എഴുതി അറിയിക്കു 

ന്നതു് ഇരുക്രാക്ടം ക്രടുതല് സാകയ്യയമായിരിക്കും. 

ആശ്രമസുപ്പീരിയര്. ചില പ്രത്യേക അത്യാവശുദ്ദാം 

പ്രമാണിച്ൂ തിത്വനന്തപുരം, കോട്ടയം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളി 

ലേക്കു പോയിരുന്ന ആശ്മസുപ്പിരിയര് മടങ്ങിയെത്തിയരി 

കടന്നു. ഴ് ൂ 

ധ്യാനം. ഈ നോമ്പുകാലത്ത്” ആത്രമസ്ഥന്മാര ഏവരു 

മൊരുമ।ച്ചു ഇവിടെവധു നടത്തുന്ന ധ്യാനത്തില് സംബന്ധിപ്പാ 

നായി വെണ്ണിക്കുളം, തിരുവല്ലാ, എന്നി സ്ഥലങ്ങളില് താമസ! 

പ്ുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാദ൪ ബര്സ്തറിപ്പാ ൭. ഐ. സി. പോദ൪ 

ഏബ്ബഹാം ഒ. ഐ. സി. എന്നിവര് ആശ്യമത്തില്, എത്തി 

യിരിക്കുന്നു. പ 

കുന്ദംകളം ബഥനി സ്ഥലം. കുന്ദംകളത്തു ബഥന്യാശ്ൂമ 

സ്ഥലത്തുകൂടി പുതുതായി ഒരു റോഡ” വെട്ടുവാ൯ ഡിപ്പാരട്ടു 

മെന്റില് നിന്നു തീരുമാനിച്ച് ഗസററില് പരസ്യം ചെയ്തിരു 

ന്നുവെങ്കിലും, വീണ്ടു: ഗവമ്മെന്റിന്െറ ദയാദ്ദഷ്ടി ഈ കായ 

ത്തില് പതിയുവാന് ഇടയാകകയാല്, കൊച്ചവീദിവാന്൯ ഫെര്ബ 
റി 

ട്ട് അവര്കഠം ഐ. സി. ഫ്ലസ്സറ്. കഴിഞ്ഞ മകരമാസ 

൨൬.൦൯- സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധിച്ചശേഷം റോഡ് മാററി 

വെട്ടിക്കൊള്ള വാന് ഉത്തരവായി രിക്കുന്നു, 



അ ആ്്ത്ത്ത് 
ട് 3. ൩൨൧. 

അനുശോചന സന്ദേശങ്ങറാ. 

മലങ്കരഇടവകയുടെ നി, വ. ദി. ശ്രീമാര് ദീവന്നസ്യോസു” മെത്രപ്പോലി 

ത്താ തിരുമനസ്സിലെ ദേഹവിയോഗത്തിലുള്ള സന്താപം പ്ര ദരശിപ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ടു" പലമഹാന്മാര് നി. വ. ദി, മ. ശ്രി പൌരസ്ത്യ കാതോലിക്ക മോറാന് 

മാര് ബസേലിസ്സേ്് ബാവോ തിരുമനസ്സിലേക്കു" അനുശോചന സന്ദേശങ്ങള് 

അയയ്ക്തകയുണ്ടായി. അവയില് ചിലതു” താമഴചേക്കുന്നു. 

1. ,പാത്രിയക്കിസു ഖബൌവാതിരുമനസ്സ്റിലെ കമ്പി. 

ഇന്ന 1058 1൮൦ 121, 1617000140. 00൩0൦016൨068, 
1276 1൨ -- 1൩൯ ൧൮1, 1ലലിഡ൦, 140൩9. 

9, തിരുവിതാംക്രര് മഹശാജവു തിരുമനസ്സിലെ സന്ദേശം. 

1 136 13൦11 10 1൮ 10൧൦1105 0൦്്ിടം 1, 0൨൧൧1108 

0 ॥൧ 1൧8, 10൩ -- 1318 111൦3 1൨൦ വ്ചിഷ. മില്ല ല് 119076 

പുനരട ൬6 ടാ 00 ൨0൮൦ ൮ 0106 ഒറ റിബ്ബ്ഭം ൨ 1 103ഠ്ഭിസട, 1126 

മവ 1600001൩ ല് 1ദപി്ിരക റ 1൭൭ ഒടി;ഒഠി ൩൦ 10 0൩76 10 701 

ടട 11191൩൩695, ഭീന006 00൩001൭൩09 -- 1221സ്06 136076. 

ഹാ; % ആമന; 8, കൊച്ചി മഹാരജംവു തിരു ന്സ്സിലെ കമ്പി. 

ുപ്പ്ടലി4റദ, 0൭൧൨൨110, 1൭00൩ ---51൨0ഠ060 1൦ 116൮ 1ദ്പ ൨1 

ഒറി റിണ്ബ്ദം. 12൬95 1൨9ല 701 00൩0൧1ബ൦ -- 0ഠ്വന 1ദ0൧ല)൧. 

4, സിനിയര മഹാറാണി തിരുമനസ്റ്റിലെ കമ്പി. 

ടട 11011൨6988 ൭1011008, 1500മുൃ ബബ -- 1160 1116 18 ൦൦ ലല 
ല9ദിഥള വ് നദ്ഥ്ഘീാിം 161200013൩ ൩0 ഭ്ബിട 02001൦൩0 10 70൨ ൭൩൧0 

പി ബറ 10 ൩൩൪൦ ൬0൩ ടല 19011. 

5. ജൂനിയര് മഹഃറാണി തിരുമനഡസ്ലിലെ കമ്പി.. 

0 വ്ച്ട 11011൩൦3 1101൨ 11൧ 138൦1108 ദുബ 11, 0൭0൨0110 

പ് ൦ 1൮%, 16097൭൬൩, 1 1൨൦ 109൦൩ 0൩൨൩2൩0൦60 02” ൮6 11൩൦38 

൫൧6 2107 1പി9ബി 10 ഗേജ” 0 10 16 1110൩൦33 ൩0൦ 
80൩0൨1൩008 0൩ ൪൦ 90 റ്ബ്ടഠ 0 1 101ഠനദ്ധട, 1്പി്ഹിം 160- 
00111൩ 5 1701 ൦7. 

6, പെമളിററിക്കല് ഏജന്റ് അവര്കളുടെ സന്ദേശം. 

10 11൦ 105 149. 13൮9ലി1ഠട, 0൧1൨011009 ൨ 1൧൦ 1:93, 1000212൩ -- 
1 290ലിഴ0 7ഠ0ഡ 1616൭൬ ൨൧60. 23920 176 1934 ന്നല്ല ൩൦ 

098൨ 0 1൧ 1010൩, 41൧൦ ദുന്൦െ 1760011൩. ൨ പില. 10൮ 
199 ൬7 81൨06976 ദുസ്ഥാഖ്മു” 1൩ ൮൦ 1088 ൨ ദിച്ട ബന നബ -- 

൮. 14. 173610. 



പര് ബഥനിമാസിക 

/, ഇന്ഡ്യധവൈസ്രോയി അവര്കളുടെ കത്തു്. 

ബബ 290, 1 ൩ 0൦8160 10 ൭01൩ഠ൬ിഠറിു0 11൨൦ 76610 0 

10 0161൩ 0 ൨൦ 93൬0 7 10 1318 1220ല1ബറു ൦ 10010 

൨0 00 ഭമ്ു ധി വിട 118 11:0011ബഠു7 ൩൧൦൨൨ ൨668 10 16൮ 0 2൦ 

ഠി ൨ ൨൦ 17600൦11൧൨ മെറി 101൩8 9/0൩ 1൩ ൩൩ യ 1088 -- 

22106 ൫൦൨76. 

9. മദ്രാസ് ഗവയ്റ്ൂര അവരകളൂടെ സന്ദേശം. 

10 1൨൦ വധിഘിംാട പ് ൪ 10൭3, 1ഠമൃമ്ബ-- 1൭൩0 80൩01006 

മിഥ 700610 ൨ 10ധ 6100൩ 6൮൧0 2൨൧ 9320 2, 10 119 

11 0011ബ൦ 11൧ 0൦൩൦൦ 1൧8 ൧൩൨ 10 ലു 1൧ 1118 11500119൭7 

9 ണ്ണി 0 1൨0൮ 0 0൨൦ ഠിബ്ബ്ദ൦ 0 1൨൦ 1080 249. 010൩8 - 12721൦ 

൭60൦. 1 

9, കല്ക്കുട്ടാ മെത്രാപ്പോലീത്താ അവര്൪കശക്കുവേണ്ടിയുള്ള എഴുത്തു”, 
ൽ 

സ റ്ധ 14011൩൦3, ൮0൩ 61൦, ൭൧00൩൦8900 0 16 161010012൧ 01 

1104൭, 1൧9൭ 1000൩ 00൩൦0 10൬ ൩൦, മ 11൨൦ 16190൨1൩ 135 ഭ0ഇണോം 12 

1റ്റ്യിവ൩ 0൩൩൭ റ റബ ൨ ൪9൭൩ 0 1ദേണടെ മറ 1610൩5. 1 1098 00 

൭൬098 റി 100 0൩ 1൮൭ 001 ൩0൪ 0൩ 0൦൧൮൮ ൨ 0൭ ൮0066 2 11൨൦ 

൬൫൭98൩ ജ്യ വ് ലി 1003 1,൦൩൨ 12 110൩ ദിനല, 161000112൨ ൨ 

[പിനിമാ-ഗ്ഹിലഗേ ൨! ഖിബ്ബ്ന്മ. ) 

10. നി.വ. ദി. ശ്രി. ദീയസ്തേറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ തിതമന 

സ്റ്റിലെ കമ്പി. 

16601 ഠി. 17 101 616൩ലി 299 ൧0 1 

1 1010900108. ) 

11 മദ്രാസ് ബിഷോപ്പു് അവരകളുടെ സന്ദേശങ്ങള്, 

൪) നദ32ദംി1ംദ, 0൭൨൧1108, 1002൩൦ 6761 0൭൧൨ ര്ധ്ഖ 

40൩ദ്ഡദ. 2000 ഭി൨0൦ ഭൃന്സാല്വു ൧൩൫7 ല1൨0), 110൩൭൭. 

(9) 11൭൦൦ ൨൦ ബി 107 ൮70 068977 2 ദന ൩൦ 091൦൨൦ 

03 0 1൨൦ 76100160 0600698൦ ൨ 1൨൦ 14081 10 ബറി ധ് 110൩൫, 

600൩012൧ പ 1ദ്പ്ഷിത്ഥക, 1 9 ദേ 9൦% 17 16160൩ സനു 19070 

൮0 ദൃന്ധാല്്, 0൮ 1 അഭി 00 ൭0൪ 01 61൧ 0 11൨൦ ൬൨൧1൦ 01000696 01 

140 ൧൨ ൦ 6ടഴിഠ൩ 0 ൦ 0660 ഭൃന്മ്മ്മു 1൨ 1൦ 91൩൦ 01൧൦൨ 

0൦ 1038 അവിലട ബിര് 17 01൨ 0൦൭൨ 0 ൦൩0 1൭൭ 80 

്ബദ്ടബ്ബി 160 107 11ട സ്വധാ ൭൩0 01021688 ലി 10 288270 701൮ 

0124 0 സി 100 ൩ധ൦0൨ 1൩ ബേ 6൨൧0൨8 ൮ (1൦ 268 6൩-11 

പ് വ്൩ല. 



അനുശോചന സന്ദേശങ്ങറം ൩൫ 

19. തൊഴിയ്കര് നി. വ. ദി. ശ്രി. മാര ക്രറിലോസു” മെത്രാപ്പോലീത്താ 

തിരുമനസ്സിലെ സന്ദേശം. 

1.17 റഖ (൧൨011006, 1 ൨൬൦ 819൧ 30൧0൬ 12 ൩0 1൨9൬ 1൭0 1൧ 

00001ബ്ബ(7 10 ല 18 1001 ൨ (൨൦ 17030 19. 1ദ്പ 1210൩ു/ദിധദ 0൩ വ 
068൨ 1060. 1319 റബ്ബി ൨ബബ്നറിട ൩൦ 0 1൨൦ 1ബബ്ബ്ലിഠട ൨ 2 
ലീ ൧0൩൧, “1൩0൬ 29 ൯0 11൨൧൧ ൮6൦൦ 18 ല ൬൩൩൦ 2൩0 ല 2702 സെ 

ലി ദിവി റിയ 1൩ 1ടയല1'". 1 77 മല സ്ഭ ഭഠബി ൩൭൭" ൫3൩0 6161൩ലി 2631. 
ന് റബ്പട 1൨ 13൩, 11൨ 209 1%9- 1/൮ 0ഠഠസിഠദ, 161000102൨ 0 110 
1൨0൭0൩0൦ ദൃന് 1൩൧൩ ല/ 1ദ്പിചാല. ഉം 

15 തിരുവിതാംക്ൂര്- കൊച്ചി മഗ്ലിക്കന്ബിഷുവക്കളുടെ എഴുത്തു”, 

11) ൪൦൧ 001105, 1 1൨620 10-ഠിദ്യു ധി പ് വധ്ച ഥാിറഠ്്സച്ച 
൨ 1 സ൩0൦ 00 2076 സ്ബ ൪൦൦ ദുന്ബ്യ 11. 70൨ 00 1൨൦ 01ബ6 

10 വട ബ്ല ൦൩ ൨൨ 1൩0018 റു, ലി. ൧൦ 1൧8 1610 1൩ 119 

012൮൦൩ 07 ടഠ 10൩2. ൦ സ്അ൭ ൭ ല് 646൯ ഥി 010 മളം 2൩0 1൦1൩൧0 

പ്പിട സിദ്ധ 0 ൩൨൨ 1111 റുബ്൦ ലു ദു ഫി. 35 സ്ചട ലിം ൨ സ്യ 
(1 ൩0 സി... -- ൽ ല്യം 0300 ടിയി അവി 
119 06211൨ ൨6൮6, - - ഥ് 6 ഠഴ9യിദറി 101 16 990 ൨ (1൦ 
1൨൩. ദ്ഠ്ട സ്സ. 4. 1. 10010, 130. 1൨ ൩൩ലനത്ഥ0% 
൭0 0൩. 6 റ് 

കു 

13. വെനറഖബിധ ആ്ൂഡിക്ക൯ ബൈഞ്ചമി൯ അവര്കഗണ എഴുതുന്നത്, 

30യ 11016൦59, 10൬ ൩൭ 00 00൩6) 00 70൩ 1011൩൦38 01൦ 
20110 യന 16501൨00൩൨ 98360 ൧ ൦ 1005൭൨ 130270 0 228൨൭] നനാ 
സന്ധി ൩൦ 0൨ 27--2 - 1934. “സ്വദ 130൧0 760205 38 0൦0) ദുനിയ 
0൨ 01൨൦ 14പിഷ്ിധ്ഥമ നിബ ൨൦1൨1൩ ൧൦ 1098 ദഖ്നി ൨0൩൭൨ 81൧ 
09൭൨ 0 1൨൭ 1൧4൦ 160011൭൩, 1118 ൩൭0 ഗല 103ഠ൩ദ്യട മെറി ൫19൮8 
1൨൫ നഠദേദദ്ു/ ബ്ര്റിക്മടേ നല 00 സ്ലറി 0 1൨൦ 01൧൦1൨ 707 ൫1൧ 
[0/൦ 1൨ 019 ഒ൬൮09 ൮65010൩5 നി ഗേബ്൩% 2. 

19, നി.വ-ദി. ശ്രി. തിത്തുസ് മത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമന 
നന വ! [] നി ി സ്പ ലെ സദ്ദേശം 

100: 0൮101108, 1 060101 26൧൦ 0 19൮൩ 70൩ 1701 1616൩ 0 
(൨9 890 റിബ്ദം 0 21൦ ദ്സട 0 (കി ദിച്ട ഠി 4 60688 2൮7 
8120979 ദുന്മുഖിു7 നി ൬൦൩ ബെറി ൦ 01൦401 1൨ 62 1093 170 
൧൭൬9 ഒ03(ഖി൩0ി. 1 70297 01: ൨൦ 1ഖിട വ് 0൨൦ 01സാ൦ി ഖ്യു 186 830 
ടുവി 02൧ ൨൦൧ അനന ിചം ലഥ്നി്0ി സഖ്ു 19൭0 0 06900 220 120089 

൩1൩൦0൨൩൩. ന്ന ധ് 110൩. 



തം. 
ടം 

കബബറിട ലിഖിതം. 

10 117 ൩,02൧ 07 ൦൨൨) 
൧.24 2 

12൨ ൭൨൧ സന്ന ൨ 11 അമേ 
11൧ 108 1൦. 0൦൦ 11൮ 1010൩8 

71൮0000110 ൨ പിഡി 
(19081934) 

ര ന ൫൨൧൦ സ്വമി ചഫാദ്ചിപ്ുലിു 

0൩ 9180 0900൮ 1866. 

0൪ഡ്മര് 0൧900%േ 1 1. 1 1.ബ്ഷ൦ 16൧ 111 02൩ 
12൨09൧0൭ 1576. ന 

൧൧0 211൧0 ൮൮, ൨. ദ്വ ഗഡ വ. പന്നല്ല 
0൩൨ 160൨ സമ 1880 

(0൨൮൮൦0 വപ വ് ദിഷ 1 1. 11. 1ഖബ 

പ്പ 111 ൨൩ 1661 

വടി ബ്ബ 0. 6. ഠദദ്ല1വ ദ്വ ച. 

0൩ 160 1ഠനല്ബാല” 1903 

03൦൦ 17൦000011൩ ൧ ടലി 0൨ 318010 1008. 

0൧ 150 608ദ്ധീഖ 1919 11൦ ൦൨00 2 1നവല 

11 199൨൭൧0൩ ൮ ൨൦ 00൨൨1൦ വ് 2൨൭ 113 

110൨ 1115 1101൩൧98 2൧0൮൧൧ ൧0 10 ടേടിച 11. 

ടം 10%] 14൦8 

കി റു 1 1034. ന ് ട് 

ല് ് ഡിം 2000 വീഗ്ഥ 1 ൫൭൦ ന ന് സ്വം 

1 1൮൬൦ (൨൭ 1900 

1 ഠല്001 ൨൧൦ 18 1൮0 ൩0 1൨ 22൦ ൭ ൨00൩ 

വ് 110്ഹ്നബങള് 

നു്! സ, 2407 ഉന 
119 - ൩01൩. 

ന്ച്ട ന്സബ 8 ൨0൧ 7 . 

2. 11, 10൧ 1വ് 13൮5ല് മകം 11. 

ചലി ദേദ വ് 1൨൦ 18%, 24--3--19343. 

മ. 


